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הליחת הבשחמב  השעמ  ףוס 

לפ לאיראו  בוש  יבצ  "ד  הוע תאמ 

םייעוצקמ םירזוח  / הנשמ תקיקח  הקיקח / ינוכדע 

 

(. קוחל ןוקית 83  ( ) םירוגמל הינבל  ןיעקרקמ  תריכמב  תחפומ  סמ  רועיש   ) תילכלכה תולעייתהה  קוח 

.םירוגמ תוריד  יוסימב  המרופרה  ןיעקרקמ –  יוסימ  קוחל  ןוקיתל 82  רפסמ 5/2013  עוציב  תארוה 

.2015 "ו –  עשתה הקיקח ) ינוקית   ) הפיכאה תרבגהלו  םיסימה  תייבג  תקמעהל  קוח  תעצה 

"ל 71א'. תת ןולוחל  הילצרהמ  הלקה  תבכרל  תינכת  תוגשהל  הרבעוה 

.יזכרמ עטקמ  קוריה –  וקה  ןילופורטמב ת"א –  הלק  תבכר  רפסמ 71/ב :' תימואל , תיתשתל  תינכת  תרבעה 

.יברעמ עטקמ  לוגסה –  וקה  הלקה - תבכרה  תימואל - תיתשתל  תינכת  תרבעה 

.ןוירשה ליח  םחתמ  - 4060/ את תינכת : תנכה  רבדב  העדוה 

 

הקיספ ינוכדע 
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"א 38 מת · 

תוינידמ יכמסמ  לש  םפקות  חאו ' - ןופצ  זוחמ  היינבו  ןונכתל  ררעה  תדעו  נ ' חאו ' "מ  עב םיסכנ  ןשוש  ןב  הדוהי  "מ 62541-03-15  תע
"א 38. מת חכמ  תויוכז  ןיינעל 

החבשה לטיה  · 

"מ מת יכ  העירכמ  תיאמש  תעיבק  - ' חאו רדכ  רימזו  לחר  תובוחר נ ' הרומז  היינבו  ןונכתל  תימוקמ  הדעו   28666-03-15 זכרמ )  ) ע"א
תומייקה תוכלהה  םושיי  וא  תונשרפ  הניינעש  תיטפשמ  העיבק  אלו  הדבועבש  העיבק  הניה  ןיעקרקמב  ינונכת  לאיצנטופ  הרצי   3/21

.הב ברעתהל  ןיא  ךכשמו 

הקולחו דוחיא  · 

ןוזיא תואלבטב  האוושהה  תטיש   – ' חאו הפיח  זוחמ  הינבו –  ןונכתל  תיזוחמה  הדעוה  נ ' חאו ' לאירא  רמת  "מ 31937-11-14  תע
.הקולחו

"ב ות · 

םיר " עמה ריע   – חאו ' "ב  ותל תיצראה  הצעומה  לש  םיררעל  הנשמה  תדעו  "מ נ ' עב ( 1978  ) תליא םיה  לומ  "מ 23832-06-15  תע

ףותיש קוריפ  · 

.תוקלחה דוחיי  לש  ךרד  לע  ןיעב  הקולח    - ןהכ לעי  נ ' חאו ' הילא  םתר   53465-11-11 "צ ) לשאר  ) ת"א

החבשה לטיה  · 

ךרוצל םושינה  סכנב  הקסע  לש  התובישח  םילשורי –  הינבו  ןונכתל  הנשמה  תדעו  נ ' חאו ' רלישינ  הנלודגמ  היל   40/15 י-ם )  ) ררע
.החבשה לטיהב  יווש  תעיבק 

תועקפה

םוקמ קר  ינונכת  לאיצנטופ  ןיגב  יוציפ  "מ  עב הרובחת  תויתשתל  תימואלה  הרבחה  לארשי –  יביתנ  נ ' חאו ' ינש  ןרע  הגשה 18/2014 
ןה םא  ורכוי  תוולנ  תואצוה  הינבהו ; ןונכתה  קוח  חוכמ  העצוב  העקפההשכ  קר  לוחת  הרתיה ' תנגה  ; ' יאדוו דועיי  יונישל  יוכיסהש 

. יעבדכ תוחכומו  תוריבס 

״טושפ דיקפ״  תאמ  א״מת 38  ן״לדנ – ?!? לע  דוע  חרוא  רוט 

 

רמאמ

הליחת הבשחמב  השעמ  ףוס 

לפ לאיראו  בוש  יבצ  "ד  הוע תאמ 

ןורקע .יחרזאה  ךילהב  ןיד " תיב  השעמ   " לש ללכה  רזגנ  וחוכמ  ןוידה , תויפוס  ןורקע  וניה  לארשיב , טפשמה  תטיש  לש  דוסיה  תונורקעמ  דחא 
ןודי אל  תרחא , וא  וזכ  תיטופיש  האכרע  ידי  לע  ערכוהו  ןודנש  ןיינעש  הרטמ  ךותמו  ףוס  אהי  תוניידתהל  יכ  ירוביצה  סרטניאה  לע  ססובמ  הז ,

בר ןמז  ךשמב  םיררגנ  םמצע  םיאצומש  םירחאה , םידדצל  םרגנש  קזנהמ  רשפאה  לככ  תיחפהל  ליבשב  תאזו  האכרע  התוא  ינפב  בוש  ללככ 
.םנוהו םצרמ  םנמז , תא  ךכ  בגא  םילכמו  תונושה  תואכרעל 

ידכ תאזו  ןונכתה  תודסומ  לש  תוטלחה  לע  לח  וניא  ןוידה  תויפוס  ןורקיע  ללככש  הקוספה , הכלהה  העבק  םיינונכת , םיפוגל  סחיב  תאז , םע 
תויושרכ םדמעמ  ןתניהבו  הדימה  לע  רתי  תומדוקה  םהיתוטלחהל  םירושק  ויהיש  ילבמ  תוינונכת , תויגוסב  תעד  לוקיש  בחרמ  םהל , רשפאל 

.ללכה תבוטב  תוצוענה  תורטמ  תמשגה  לע  דוקשל  תוביוחמה  תוילהנמ 

םיאתהל רשפאתש  תושימג  לש  הדימ  הכירצ  איה  .יפוס  ןיד  קספכ  השקונ  תויהל  הכירצ  הניא  ןונכתה , יפוג  לש  הטלחהה  תורחא , םילימב 



.תונתשמה תוביסנה  רתילו  םיילכלכה  םייתרבחה , םייתדבועה , םיכרצל  תעל  תעמ  התוא 

תוטלחה םהבש  םיבצמל  םיתיעל , הליבוה , םהיתוטלחה , תא  תונשל  ןונכתה  תודסומל  הנתינש  תורשפאהו  הרומאה  תושימגה  רעצה , הברמל 
שדחמ ןייעלו  בושל  ןונכתה  תויושר  לש  הביטגוררפה  וזמ , הרתי  תוביסנ , יוניש  וא  הקמנה  אלל  יתורירש , ןפואב  וכפהתה  וא  ונוש  ולבקתהש ,

.טרפה לש  תוכמתסהה  סרטניאבו  תוביציה  ךרעב  העיגפל  םיתיעל  האיבמ  ןיעל , הארנה  ישממ  קומינ  אלל  תע , לכב  ןהיתוטלחהב 

עבקנו הרגשבש , רבדכ  ןכפהלו , ןהיתוטלחהב  שדחמ  ןייעל  ןונכתה  תודסומ  לש  תורשפאה  תא  המצמצ  םירקמהמ  קלחב  הקיספה , ךכשמ ,
ןתמ תובייחמה  תוגירח  תוביסנ  ומייקתה  םא  הכירעהו  הלקשו  שאר , דבוכב  שדחה  בצמה  תא  הנחב  תושרהש  רחאל  קר  רשפאתי  רבדהש 
ר'  ) םיוסמ םיחרזא  גוח  וא  טרפה  לש  רתוי  רצ  סרטניא  לכ  לע  רבוגה  קהבומ  ירוביצ  סרטניא  הרקמ  ותואב  םייקתמ  םאו  בצמל  הנוש  ןורתפ 

(. יניע והימרי  ןיינע  ע"א 196/90  לשמל :

"צ גב  ) תוביסנ יוניש  אלל  םג  השדח , הכרעה  ךירעהלו  בושל  תושרה  תטלחהב  ריכהל  הקיספה  התייה  הנוכנ  םירקמהמ  קלחב  תאז , תורמל 
תע ןוחבל  ןונכתה  תושר  לעש  םיללכהו  םילוקישה  תא  ודדיח  רשא  תוטלחהו  ןיד  יקספ  רפסמ  ונתינ  הנורחאל  רשאכ  הלענ ,)  9717/03

.תמדוק הטלחהב  שדחמ  ןייעל  וא  תונשל  איה  תשקבמ 

השקב הנודנ  לט ,) - ירסומ הלקד  "ד  וע "ר  ויה ע"י   ) ןורמוש הינבו  ןונכתל  תימוקמ  הדעו  הנרוא נ ' ןמגילז   535/14 יח )'  ) ררעב לשמל , ךכ 
הדעוה ידי  לע  הרשואו  הנודנ  וז  השקב  .שרגמב  "ד  חי תפסוהל  ןכו  תמייק  הדיחיל  הינב  תפסותו  הלקה ) ךות   ) "ד ממ תפסוהל  רתיהל 

תודגנתהמ האצותכ  םויב 6.1.15  הלביקש  תפסונ  הטלחה  תרגסמב  התטלחהמ  קלח  תונשל  הטילחה  וז  םלואו , םויב 19.11.14  תימוקמה 
.הנושארה הטלחהה  רחאלו  בר  רוחיאב  לבוג  שרגמב  תויוכז  לעב  שיגהש 

שיש ירה  היתוטלחהמ , תונשל  תוכמסה  תימוקמה  הדעוול  תמייקש  ףא  לע  הקוספה , הכלהה  יפ  לעש  יכ  העבק  ררעה  תדעו  הרקמ , ותואב 
העיגפו םויס  ידיל  וניינע  תאבהל  חרזאה , לש  ויתויוכזב  העיגפ  םושמ  רזוח  ןויד  לש  ומויקב  שי  ןכש , הרושמב ; וז  תוכמסב  שמתשהל 

לע הלחה  תרבגומה  הקמנהה  תבוח  איה  הכלה , התואמ  תרזגנ  ש השיגדה , ררעה  תדעו  ןכ , ומכ  .תושרה  לש  היתוטלחה  לע  ותוכמתסהב 
. התטלחהב רזוח  ןויד  םייקל  תשקבמה  תושרה 

אליממו ומויקל  םעט  לכ  הגיצה  אלו  רזוח  ןויד  לש  ומויק  תוקידצמה  תוגירח  תוביסנ  הגיצה  אל  תימוקמה  הדעוה  הרקמ  ותואבש  הדבועה  רואל 
.תימוקמה הדעווה  לש  תרחואמה  התטלחה  תא  לטבל  הטילחה  ררעה  תדעוו  ןיינעב , התטלחה  תא  הקמינ  אל 

תנשב םירתועה  ושיגה  םש  הווקת , חתפ  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  נ ' חאו ' ןשרד  "מ 49288-05-14  תע תרגסמב  ןודנ  ףסונ , הרקמ 
, ומייקתהש םינויד  רפסמ  רחאל  .ד  " חי "כ 7  הס םייק –  ירחסמ  הנבמ  לעמ  תיקלח  המוק  םירוגמ +  תומוק  תפסותל 3  רתיהל  השקב   2009

(. " ןושארה רושיאה  " ןלהל :  ) םיאנת רפסמל  ףופכב  רתיהל , השקבה  תא  רשאל  תימוקמה  הדעוה  הטילחה 

ןיעקרקמה לעש  הל  רווחתנ  ןכש  תועטב  ןתינ  רומאה  רושיאהש  התליגו  תשדוחמ  הקידב  תימוקמה  הדעווה  הכרע  ןושארה , רושיאה  רחאל 
.ןיעקרקמב תולצונמ  אלה  הינבה  תויוכז  לכ  תא  וילא  באש "  " רחסמה הנבמו  הנוש  תולעבב  היפאמ , הנבמו  רחסמ  הנבמ  םינבמ , ינש  ובצינ 

.ןיעקרקמה לע  "א 38  מת יכילה  םדקל  םירתועה  לש  תרתוס  השקב  תימוקמה , הדעוה  ינפל  האבוה  רזוח , ןויד  ותואב 

תוסחייתה ךות  תיעיבש , רויד  תדיחיל  הלקהה  רושיאל  התטלחה  תא  תינונכת , שדחמ , ןוחבל  ןוכנל  תימוקמה  הדעוה  התאר  הלא , תוביסנב 
םוצמצ לש  ךרדב  ויפוא  רומישב  ךרוצהו  בוחרב  העונתה  יטביה  תניחב  ידכ  ךותו  םכותב  היינח  תונורתפ  םירשפאמ  םניא  ןיעקרקמהש  ךכל 
ינשה רושיאה  תא  לטבל  תימוקמה  הדעוה  הטילחה  "ל , נה םילוקישה  תניחב  רחאל  .ובש  םיידוחיי  םיקיתוו  םינבמ  יבג  לע  הינב  תסמעה 

.םהיתונעט תא  עימשהל  התואנ  תונמדזה  םירתועל  הנתנש  ילבמ  םירתועל , הנתנש 

םלואו התועטמ  הב  רוזחל  הלוכי  תילהנמ  תושר  יכ  רתיה , ןיב  עבקו , "ל  נה םירושיאה  ןמ  דחא  לכ  ולטיבש  תוטלחהה  יתשב  ןד  טפשמה  תיב 
: ןלהלש םירבדה  תא  רתיה , ןיב  ןייצ , טפשמה  תיב  .קרפה  לע  םידמועה  םינושה  םילוקישה  ןיב  ןזאל  הילע  אהי  הז  הרקמב 

ךכ .ויתוביסנ  יפ  - לע ןחבי  הרקמ  לכו  קרפה , לע  םידמועה  םינוש  םילוקיש  ןיב  ןזאל  שי  התועטמ  הב  רוזחל  תושרה  לש  התלוכי  תליקשב  "
איה ףא  תנתינ  תושרה  תמשאב  המרגנש  תועט  .חרזאה  תמשאב  המרגנש  תועט  ןיבל  תושרה  תמשאב  המרגנש  תועט  ןיב  ןיחבהל  שי 

תושרה לש  תוכמסה  תרגסמב  תלפונה  תועט  ןיב  ןיחבהל  שי  ןכ  ומכ  .תאז  קידצמה  דחוימ  ירוביצ  סרטניא  שרדנ  ךכ  םשל  ךא  ןוקיתל ,
- לע תועטמ  הרזח  יבגל  הקיספב  התשענש  תפסונ  הנחבה  .תושרה  לש  התוכמסל  תדגונמ  וא  תיקוח  יתלב  האצותל  תמרוגה  תועט  ןיבל 

הרושק ללכ  - ךרדב תושרה  היהת  תונושארה  הלא  יבגל  .תוינכט  תויועט  ןיבל  תעדה  לוקישבש  תויועט  ןיב  הנחבהה  איה  תושרה  ידי 
תויפוסב טרפה  סרטניא  תא  ןוחבל  שי  ףסונב , .התטלחהמ  הב  רוזחל  ללכ  - ךרדב תושרה  לכות  תונורחאה  יבגלש  דועב  התטלחהב ,

קזנ ול  םרגיהל  לולע  וא  םרגנש  וא  הטלחהה  בקע  הערל  ובצמ  הניש  םאהו  הילע , ולש  תוכמתסהה  תדימ  תא  תילהנימה , הטלחהה 
". םדקל םישקבמ  ותוא  ירוביצה  סרטניאה  לש  ותוהמ  תא  ןוחבל  שי  דגנמ  .היוניש  תובקעב 
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.תוביסנה יוניש  רחאל  ןידכ , הנתינ  ןושארה  רושיאה  יונישל  תימוקמה  הדעוה  תטלחה  יכ  טפשמה  תיב  עבק  הלא , םימעטמ 

תיאשרו תכמסומ  תילהנמ  תושרש  ףא  לעש  טפשמה  תיב  עבק  ןתינש , ינשה  רושיאה  תא  לטבל  תימוקמה  הדעוה  תטלחהב  ונודב  ךשמהב ,
עימשהל התואנ  תונמדזה  םדא  ותואל  הנתנש  רחאל  קר  ןכ  השעת  איה  תושדח , תוביסנ  לש  ןמויק  םע  היתוטלחה  תא  לטבל  וא  תונשל 

. ויתונעט תא  הינפב 

אשונהש העשב  תאז  לכו  החבשה  לטיה  םלוש  ול  םאתהבו  םימזיל  קפנוהש  רתיה  תלטבמה  הטלחה  לע  רבוד  הרקמ , ותואבש  הדבועה  רואל 
לש המויק  תא  תוקידצמה , יטסארד  יונישבו  תוגירח  תוביסנב  רבודמש  ירה  םויה , רדס  לע  ללכ  היה  אל  ינשה  רושיאה  ןוקית  וא  לוטיב  לש 

. בתכב עומישה  תוכז 

, הלא תוביסנבש  קספ  טפשמה  תיב  םיינונכת , םיקומינ  לע  הנעשנ  תימוקמה  הדעוה  תטלחה  תאז  לכבש  הדבועה  רואל  םוי , לש  ופוסב 
העדב  " םירתועה תונעט  תא  ונחביש  תימוקמה  הדעוה  ירבח  לע  הקזחו  שרדנכ , עומיש  תכירעב  תילהנמה  תושרה  בויח  אוה  יוארה  ןורתפה 

". החותפ

(2008  ) ןורשה ןנער  תרבח   63761-10-15 יח )'  ) מתע תרגסמב  הפיחב  יזוחמה  טפשמה  תיב  לש  ףסונ  וניד  קספ  ןתינ  הלא , םימיב  ףסונב ,
איה התרטמש  הינב , רתיהל  השקבב  ןודלמ  תימוקמה  הדעוה  הענמנ  הרקמ  ותואב  הרדח , הינבלו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  "מ נ ' עב
תאילמ המייק  ןיבל , ןיב  .ררע  שגוה  ךכיפלו , ןידה  תוארוהל  תושיגנה  תמאתהב  םתחוורלו  שפנה  יעוגפ  תבוטל  סכנה  רופישו  תושיגנ  רופיש 

.םיאנתב רתיהה  תא  רשאל  טלחוה  ןוידה  םותב  רשאכ  הל , ושגוהש  תוברה  תויודגנתהבו  רתיהל  השקבב  ןויד  תימוקמה  הדעוה 

וז הטלחה  לע  השקבל ." םידגנתמה  תומכ  יוביר  חכונ  , " השקבב רזוח  ןויד  םייקל  תימוקמה  הדעוה  "ר  וי שקיב  ררעה , תדעול  ןומיז  רחאל 
.הריתעה השגוה 

: ןמקלדכ טפשמה  תיב  עבק  ליעל ,) הניוצ  הרקיע  רשא   ) ןיינעב הכלהה  תא  רקסש  רחאל 

לע תאזו  תוביסנ , יוניש  לח  םהב  םירקמבו  שאר  דבוכב  הרושמב , השעיי  הטלחהב  שדחמ  ןויע  ןכאש  תבייחמ  קדצהו  ןויגיהה  תרוש  "…
, תיפוס איה  וניינעב  תילהנימה  תושרה  תטלחה  יכ  הריבסה  ותייפיצו  טרפה  לש  ימיטיגלה  תוכמתסהה  סרטניא  לע  רומאכ  ןגהל  תנמ 

". הרז העפשהו  תויתורירש  תוטלחה  עונמל  ידכ  ףאו 

: יכ שיגדהו  ךישמה  טפשמה  תיב 

תומייקה תוביסנה  תא  השדח  הכרעה  ךירעהלו  בושל  תושרה  תטלחהב  ריכהל  הקיספה  התייה  הנוכנ  םהב  םידדוב  םירקמ  םתואב  םג  "
בטיה רהבה  ריהבהלו  קמנל  תושרה  לע  היה  תוביציה , ךרעבו  טרפה  לש  תוכמתסהה  סרטניאב  העיגפה  ףרח  תוביסנ ) יוניש  אלב  )

איה הפופכ  תמדוק  הטלחהב  שדחמ  ןייעל  וא  תונשל  תילהנמ  תושר  לש  הטלחה  יכ  רכזוי , דוע  .תשדוחמ  הכרעהל  איה  השרדנ  עודמ 
". ילהנמה תעדה  לוקיש  לש  תוריבסה  תונורקעל 

קומינה .שרדנכ  לקשמ  דבכ  קומינ  אלב  התשענ  שדחמ  ןויד  םייקל  הדעווה  "ר  וי תטלחהש  ענכוש  אוהש  עבק  טפשמה  תיב  רומאל , םאתהב 
שי יכ  טפשמה  תיב  עבק  םייטנוולרה , םילוקישה  לולכמ  תא  ןובשחב  ואיבהבו  ומצעלשכ  דומעל , לוכי  אל  השקבל ," םידגנתמה  תומכ  יוביר  "

.והמ רהבוה  אל  אליממש  ירוביצה  סרטניאה  ינפ  לע  תוביציה , ךרע  תאו  תורתועה  לש  ימיטיגלה  תוכמתסהה  סרטניא  תא  הז  הרקמב  ףידעהל 

לולע ןיעל , הארנה  ישממ  קומינ  לכ  אלל  תע , לכב  ןהיתוטלחהב  שדחמ  ןייעלו  בושל  ןונכתה  תויושרל  היצמיטיגל  ןתמ  יכ  םכיס , טפשמה  תיב 
להנמ יללכ  םע  תבשייתמ  הניאש  הרזו  תיתורירש  תולהנתהל  םג  טרפה –  לש  תוכמתסהה  סרטניאבו  תוביציה  ךרעב  העיגפל  רבעמ  איבהל – 

.ןיקת

םוכיס

םיכרצלו תושדחה  תודבועל  תעל  תעמ  ןמיאתהל  םהל  רשפאל  ידכ  תאזו  ןהיתוטלחהב , תושימג  לש  הדימל  םיקוקז  ןונכתה  תודסומ  יכ  הארנ 
.תעל תעמ  םינתשמהו  םינושה 

תוברל םייטנוולרה , םילוקישה  לכ  תניחב  רחאל  הרושמב , שומיש  הב  השעיי  יכ  העבקו  וז  תוכמס  הליבגה  הקיספה  תאז , םע  דחי 
.רוביצה סרטניאה  לומ  לא  טרפל  םרגיש  קזנהו  סרטניאה  תמדוקה , התטלחהל  סחיב  ולגתהש  םישדח  םינותנ  / תודבועה

םגו התטלחהב , רזוח  ןויד  םייקל  איה  תשקבמ  תע  תרבגומ , הקמנה  תבוח  תושרה  לע  הכלה , התואמ  תרזגנכ  יכ  העבקו  הפיסוה  הקיספה 
.השדחה התטלחה  ןתית  םרטב  הינפב , ויתונעט  תא  עימשהל  וילא , תעגונ  הרומאה  הטלחההש  טרפ  ותואל  ןתיל  הילע  אהי  הז , בצמב 



תודסומ לש  םהיתוטלחה  לכל  סחיב  םינוכנ  םירבדהש  ןייצלו  הליחת " הבשחמב  השעמ  ףוס   " עודיה טפשמה  לע  רוזחל  אלא  רתונ  אל  ונל 
הילע אהי  אלא  התונשל  תע  לכב  לכות  יכ  בושחת  אל  הטלחה  איה  תלבקמש  תושרהש  יוצר  רוביצה , ללכ  לע  הבר  תועמשמ  ןהל  ןונכתה ,

.לכש םושבו  יוארכ  הנחבל 

םייעוצקמ םירזוח  / הנשמ תקיקח  הקיקח / ינוכדע 

 

( קוחל ןוקית 83  ( ) םירוגמל הינבל  ןיעקרקמ  תריכמב  תחפומ  סמ  רועיש   ) תילכלכה תולעייתהה  קוח 

םיכיראתה 01/01/2016-31/12/2018, ןיב  דיחי  ידיב  ןיעקרקמב  תוכז  תריכמב  חבשה  סמ  רועישב  הלקה  העבקנ  רומאה , ןוקיתה  תרגסמב 
דעו ל- השיכרה  םוימ  ילאירה  חבשה  לע  חבש  סמ  תתחפה  תעבוק  הלקהה  . 06.11.2001 םיכיראתה 1.4.1961 –  ןיב  השכרנ  רשא  תוכז 

.25% 06.11.2001 ל -

: ןלהל םיאנתה  םימייקתמ  וב  בצמב  ןתנית  הלקהה 

וא םירוגמל  שמשל  תודעוימה  תוחפל  תוריד  לש 8  הינב  הריתמ  היבגל  הלחש  הינבה  תינכתש  ןיעקרקמב  תוכז  לש  איה  הריכמה   .1
.ןיעקרקמה תרתי  לע  הינב  איה  התרומת  רשא  ןיעקרקמב  תוכזמ  קלח  תריכמ 

.ןתריכמ םשל  תוריד  תיינב  וקסעש  ימל  וא  ןלבקל  דיחימ  איה  הריכמה   .2

תוחפל 1,000 לש  הינב  הריתמו  היבגל , תמייק  הינב  תינכתש  חטשב  הלולכש  עקרקב  תוכז  לש  הניה  הריכמה  תפסונ - תורשפא   .3
היבגל הלחש  הינבה  תינכתש  ןיעקרקמב  תוכז  לש  הריכמ  וא  תורידהמ  רתויה  לכל   10% הינב ל - ירתיה  הריכמה  םויב  ונתינו  תוריד 

.תוחפה לכל  תוריד  לש 1,000  הינב  הריתמ 

תודעוימה תורידה  לכ  לש  עקרקה  לע  ןתיינב  המייתסה  תעבוקה  הפוקתה  םות  דע  ליעל , ףיעסב 3  היונמ  הניאש  ןיעקרקמב  תוכז  יבגל   .4
ןופלט רוביח  וא  םימ  למשח , תקפסהל  רושיא  תלבקב  וארי  םירוגמל , תודעוימה  תוריד  לש 8  ןתיינב  המייתסהו  םירוגמל , שמשל 

.הינבה םויסכ 

לעמ 251 ונבי  וב  םוקמבו  הריכמה  םוימ  םישדוח  ךותב 42  תוריד   251 תוחפ מ - תונבל  םידמוע  וב  םוקמב  עצבתהל  הכירצ  הינבה   .5
.הריכמה םוימ  םישדוח  ךות 48  יזא  תודיחי 

.תחפומ סמ  רועיש  וא  סממ  רוטפ  היבגל  לחב  הריכמ  לע  וא  םיבורק  ןיב  וא  הרומת  אלל  הריכמב  לח  אל  רומאה   .6

המשרנ אל  הל  תמדוק  הקסע  רשא   01.12.2015 רחאל ה - ןיעקרקמב  הקסע  העצוב  םא  םיטועימ  ינב  יבושייב  יכ  קוחל  ןוקיתב  עבקנ  דוע 
םשרהו ומש  לע  תויוכזה  םושירל  םיסימ  ירושא  ול , תועודי  ןניא  תומדוק  תואקסע  יכ  ריהצי  םא  שכורל , ואיצמי  ןיעקרקמה , םושיר  תכשלב 

.המשרנ אל  תמדוקה  הקסעהש  ףא  לע  הקסעה  תא  םושרי 

םירוגמ תוריד  יוסימב  המרופרה  ןיעקרקמ –  יוסימ  קוחל  ןוקיתל 82  רפסמ 5/2013  עוציב  תארוה  המסרופ 

: קוחל םינוקית  ינש  הניינעש  עוציבה  תארוהל  עגונב  ןיעקרקמ  יוסימ  קוחל   82 סמ ' ןוקית  תומושרב , םסרופ  םויב 15.10.15 

הרקמב ףיעסב 48א(ג .) עובקה  בטומ , יראניל  בושיחב  הכזמ  םירוגמ  תריד  תריכמב  בייח  ינויצלפניא  םוכס  לע  סמ 0%  רועיש  תעיבק   .1
יאכזה היינבה  תויוכז  יווש  קלח  ןיגב  בייחה  ינויצלפניאה  םוכסה  יזא  תופסונ  היינב  תויוכזמ  תעפשומה  הכזמ  םירוגמ  תריד  תריכמ  לש 

יפל רוטפה  תרקת  הבוג  דע  וא  תויוכז  אלל  הרידה  יווש  לפכ   ( קוחל ףיעס 48 א)ב 3 ( תוארוהל  םאתהב  בטומה  יראנילה  בושיחל 
ןיגב םג  סמב  בויח  תויהל  ךישמי  ליגר  סמב  תבייחה  יוושה  תרתי  ןיגב  וליאו  סמ 0%  רועישב  היהי  םג  ךומנה ) יפל  קוחל  ףיעס 49 ז 

.בייחה ינויצלפניאה  םוכסה 

ג) ( ) 1 ( ) ד ( ) 44  ) ףיעסב עבקנ  קוחל  ןוקיתל 76  רבעמה  תארוה  תרגסמב  םיבורק - ןיב  הריכמב  רבעמה  תפוקתב  בטומ  יראניל  בושיח   .1
תאז הרומת , אלל  ןיבו  הרומתב  ןיב  םיבורק , ןיב  הריכמב  לוחי  אל  בטומה  יראנילה  בושיחה  יכ  םיימואל , תויופידע  ירדס  יונישל  קוחל 

.םישדח השיכר  יוושו  םוי  תעיבק  ךרוצל  קר  שמשל  תויושעו  תורידה  עציה  תא  תולידגמ  ןניא  רומאכ  תורבעהש  םעטהמ 

יסכנל ץוחמ  ףסכ (  הווש  וא  ףסכב   ( הרומת הנתינ  התרגסמבש  קוחל , ( 4 ( ) ג  ) ףיעסב 5 התועמשמכ  םישרוי  ןיב  ןובזיע  תקולחב  רבודמ  רשאכ 
ולא םירקמבש  םעטה  ןמ  תאזו  םיבורק , ןיב  הריכמב  רבודמש  תורמל  בטומ  יראניל  בושיחמ  תונהיל  ןתינ  היהי  הריכמב , רבודמ  זאש  ןובזיעה ,

.סמ ןורתי  רוציל  הניה  בורקל  הריכמה  תרטמש  ששחה  םייקתמ  אל 



וחתפנ רשא  תומוש  וליאו  יראנילה  סמהמ  םושינה  תא  רטופה  יטמוטוא  בושיח  בשחמב , ןהיבגל  עצובי  םוימ 19.1.15 , לחה  ורדושש  תומוש 
ידי לע  הגשהב  הטלחהה  רודיש  תרגסמב  ןקותת  המושהו  "מ , עש ידי  לע  םוזי  ןפואב  ןוקית  עצובי  הז  דעומ  ינפל  ורדושש  הגשה  יכילה  ןהיבגל 

.ירוזאה דרשמה 

םוימ 01.01.2014 לחה  תיביטקאורטר  הניה  קוחה  תלוחת 

2015 "ו –  עשתה הקיקח ) ינוקית   ) הפיכאה תרבגהלו  םיסימה  תייבג  תקמעהל  קוח  תעצה 

ךותב 24 הרכמל  לכוי  אוהש  ירה  רוכמל , ןווכתמ  אוה  התוא  תפסונ  הריד  ותולעבב  רשאכ  םירוגמ  תריד  שכורש  ימ  יכ  עצומ , קוחה  תעצהב 
.ןלבקמ הריד  שכורש  ימ  לע  לח  וניא  עצומה  ןוקיתה  םלוא , .םיתחפומה  השיכרה  סמ  ירועישל  יאכז  תויהלו  םישדוח 

ףיעס יפל  רוטפב  השוריה  דעוממ  םייתנש  ךותב  הרכמל  יאשר  היהי  הדיחיה , ותרידל  תפסונ  הריד  השוריב  לביק  רשא  הריד  לעב  ףא  ךכ ,
לככ .הרומאה  תוכזה  תעיקפ  רחאל  םייתנש  דעומה  החדי  הרידב , רוגל  יאכזה  שירומה  לש  וגוז  ןב  ללכנ  םישרויה  ןיבש  לככ  .קוחל  49ב(5 )

לדח וב  דעוממ  וא  ליגל 21  ועיגה  דעוממ  תונמיהל  ליחתת  הפוקתהש  ירה  יוסח "  " ותויה וא  ול 21  ואלמ  םרטש  שירומה  לש  דלי  םישרויה  ןיבש 
.יוסח תויהל 

תורמל הדיחי  הריד  לש  הקזחב  הריד  תריכמ  תעב  שומיש  השעו  תפסונ  םירוגמ  תריד  השוריב  לביקש  םירוגמ  תריד  לעב  יכ  עובקל , עצומ  דוע 
.הליחתה םוי  ינפל  הקזחב  שמתשה  ןכ  םא  אלא  הרידה , תא  רוכמי  רשאכ  הדיחי  הרידל  עובקה  רוטפהמ  תונהיל  לכוי  אל  השוריה , תריד 

תמדוקה ותריד  תא  רוכמי  תיפולח  הריד  שכר  רשא  הריד  לש  םילעבש  לככ  יכ  הדיחי , הרידל  חבש  סממ  רוטפ  ןיינעל  עובקל  עצומ  ףסונב ,
.הדיחי הריד  קיזחמכ  וב  וארי  תיפולחה , הרידה  תשיכר  דעוממ  םישדוח  ךותב 12 

"ל 71א' תת ןולוחל  הילצרהמ  הלקה  תבכרל  תינכת  תוגשהל  הרבעוה 

תויזוחמה תודעוה  תורעהל  ריבעהל  הטילחה  "ל )" תוה  – " ןלהל  ) תוימואל תויתשת  לש  הינבלו  ןונכתל  תיצראה  הדעוה  םויב 30.11.15 ,
.םימי לש 60  הפוקתל  קוריה , וקה  ןילופורטמב ת"א  הלק  תבכר  "ל 71 א – ' תת תא  רוביצה  תוגשהלו 

הליסמה יאוות  .תבכרה  תלעפהל  םישרדנה  םייסדנה  םינקתמו  תונגראתה  יחטש  תונחת , תוברל  הליסמל , העוצר  תא  תדעיימ  תינכתה 
.ןולוח לאו  ביבא  לת  זכרמל  הילצרהמ  עיגמה  וקה  תא  רבחמו  קוריה  וקה  ריצ  תא  םילשמ  תינכתב , עצומה 

עטקמה וליאו  םישדוח , סמ ' ינפל  רוביצה  תוגשהלו  תיזוחמה  הדעוה  תורעהל  הרבעהל  רשוא  "ל 71 ב )' תת  ) קוריה וקה  לש  יזכרמה  עטקמה 
הלקה תבכרה  יווק  גראמ  תא  ומילשיש  תוינכת  תרדסמ  קלח  הניה  אנד  תינכתה  .הנש  יצחכ  דועב  "ל  תוב ןוידל  אבוי  "ל 71 ג )' תת  ) ינופצה

.ביבא לת  ןילופורטמב 

יזכרמ עטקמ  קוריה –  וקה  ןילופורטמב ת"א –  הלק  תבכר  רפסמ 71/ב :' תימואל , תיתשתל  תינכת  תרבעה 

תורעהל "ל  נה תינכתה  תא  ריבעהל  טלחוה  םוימ 27.7.15 ,  התבישיב  תוימואל , תויתשת  לש  הינבו  ןונכתל  תיצראה  הדעוה  תטלחהמ  הלועכ 
.הינבהו ןונכתה  קוחל  ( 8 (-) ףיעסל 76ג(6 םאתהב  רוביצה , תוגשהל  המסרפלו  תויזוחמה  תודעווה 

לת ןילופורטמב  "ן  עתמהמ קלח  םיווהמה  םיפסונ  םינקתמו  הלק  תבכרל  תורהנמו  תוליסמ  לש  המקהו  הלילס  היוותה , איה  תינכתה  תרטמ 
"א 23/א/4. מתב קוריה  וקה  יאוות  יפ  לע  "ן  עתמ יווק  תשרמ  קלחכ  ביבא ,

בוחר םורדב  ליחתמ  וקה  יאוות  "א 23/א/4 . מתב קוריה  וקה  לש  יזכרמה  עטקמה  תא  הווהמו  ופי  - ביבא לת  ריעה  ימוחתב  רבוע  תינכתה  םוחת 
.ןופצב ןונגע  בוחר ש"י  דע  חקור  רשג  לע  ןוקריה  תייצח  לוריבג , ןבא  ךבילרק , ןיגב , םחנמ  תובוחרה  ךרד  הנופצ  ךישממו  יקסניול  - ןויצ רה 

.יעקרק תת  אוה  וקה  יאוות  ואדרונ , תורדשל  יקסניול  בוחר  ןיב  לוריבג , ןבא  בוחרב 

יברעמ עטקמ  לוגסה  וקה  הלקה - תבכרה  תימואל - תיתשתל  תינכת  תרבעה 

הלק תבכר  רפסמ 70/א :' תוימואל  תויתשתל  תינכת  תרבעה  לע  הטילחה  תוימואל  תויתשת  לש  הינבו  ןונכתל  תיצראה  הדעווה  ףסונב ,
.רוביצה תוגשהל  המוסרפו  תויזוחמה  תודעווה  תורעהל  , " יברעמ עטקמ  לוגסה - וקה  - " ןילופורטמב ת"א

הליסמ לש  המקהו  הלילס  היוותה , הניה  תינכתה  תרטמ  "א 23/א/4 . מתב לוגסה  וקה  לש  יברעמה  עטקמה  הווהמ  וז , תינכתב  "ל  קרה וק 
ונוא תיירק  ןג , - תמר םייתעבג , ופי , - ביבא לת  םירעה  ימוחתב  ןילופורטמב ת"א , "ן  עתמהמ קלח  םיווהמה  םיפסונ  םינקתמו  הלקה  תבכרל 



.לאומש תעבגו 

ןוירשה ליח  םחתמ  - 4060/ את תינכת : תנכה  רבדב  העדוה 

ןונכתה קוחל   78 77 ו - סל ' םאתהב  היינב , ירתיה  תאצוה  תלבגהו  תינכת  תנכה  רבדב  העדוה  הרסמנ  םוימ 20.12.15  םימוסרפה  טוקליב 
.1965 "ה –  כשתה הינבהו ,

ינטילופורטמה ינוריעה  "ר  עמהמ קלחכ  םחתמה  חטש  חותיפו  ןונכת  רשפאתש  תירוטוטטס  תינונכת  תיתשת  רוציל  תינכתה : תורטמ  ןיב 
.תבכרה תנחת  תבחרה  םיינפוא , יבכורו  לגר  יכלוהל  ןווכמו  תירוביצ  הרובחת  הטומ  אהי  םחתמה  ; 5000/ את ירקיעל  םאתהב  ןולייא , ךרואל 

, םישדח םיירוביצ  םיחטש  תריצי  יוניב , תוארוה  היינב , תויוכז  ףקיה  עקרקה , ישומישו  ידועיי  יבגל  תוארוה  םע  תינכת  תנכהל  תרגסמ  רוציל 
.שומימה לאיצנטופ  תרבגהל  תינכתה  חטשב  ןונכת  ימחתמ  רוציל  המלס ; חר ' תכראהל  חטש  תרימשלו  תושיגנו  םיכרד  ךרעמ  תעיבק 

.קוחל  78 תארוהל ס ' םאתהב  תינכתה , תנכהל  דע  עקרקב  שומישל  םירתיה  וא  היינב ו/ ירתיה  תאצוהל  םיאנת  ועבקנ  ןכ  ומכ 

.םוסרפה םוימ  םינש  לש 3  הפוקתל  וניה  םיאנתה  ףקות 

הקיספ ינוכדע 

 

"א 38 מת חכמ  תויוכז  ןיינעל  תוינידמ  יכמסמ  לש  םפקות 

' חאו ןופצ  "ב  ותל ררעה  תדעו  "מ נ ' עב םיסכנ  ןשוש  ןב  הדוהי  "מ 62541-03-15  תע ךילה : רפסמו  םש 

.רבואט הניטב  שה ' בכ ' ינפב  םיילהנמ , םיניינעל  טפשמ  תיבכ  ותבשב  הפיחב  יזוחמה  טפשמה  תיב   : האכרע

10.12.2015 : הטלחהה ךיראת 

.הירהנב ןוספלוו  בולוקוס  ןמציו  חרב ' םינוש  ןיעקרקמ   : סכנה יטרפ 

.טרופ אל   : םיבישמה ב"כ 

םיררע תוחדל  ןופצה , זוחמ  היינבו  ןונכתל  תיזוחמה  ררעה  תדעו  תטלחה  לע  ושגוהש  תודחואמ  תוריתע  שולשב  ןד  ילהנמה  טפשמה  תיב 
תוארוה חוכמ  ושגוהש  היינב  ירתיה  תלבקל  םירתועה  תושקב  וחדנ  ןרדגב  הירהנ , היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  תוטלחה  לע  ושגוהש 

"א 38. מת

תדעו לש  התוכמס   .2 "א 38 . מת ןיבל  הירהנ  ריעל  תדקפומה  תינללוכה  תינכתה  לש  הדמעמו  סחיה   .1 ןה : םידדצה  ןיב  תוירקיעה  תוקולחמה 
תוינידמה יכמסמ  לש  םתוריבסו  םפקות   .3 "א 38 . מת תוארוה  ןיבל  תדקפומה  ראתמה  תינכת  תוארוה  ןיב  סחיה  תלאשב  עירכהל  ררעה 

.יתקולח קדצ  ילוקישו  "א 38  מת חוכמ  תויוכזה  בושיח  ןפוא  .תימוקמה 4.  הדעווה  הצמיאש 

תויוכזה ףקיה  תא  ליבגמה  ףיעס  ונשי  התרגסמבו  תינללוכה , תינכתה  הדקפוהשמ  יכ  ררעה , תדעו  םג  העבקש  יפכ  יכ , עבק  טפשמה  תיב 
ףיעסל םאתהב  לכהו  תיזוחמה  הדעווה  לש  הנשמה  תדעו  רושיאב  אלא , היינב , ירתיה  איצוהל  ןתינ  אלש  ירה  "א 38 , מת חוכמ  רשאל  ןתינש 

.היינבהו ןונכתה  קוחל  ( 1 () 97(ב

לככש ךכ  תינללוכה , תינכתה  תדקפה  בלשב  תיטופיש  תרוקיבל  םוקמ  ןיא  ינונכתה , ךילהה  הוותמל  םאתהב  יכ  "ש , מהיב עבקו  ביחרה  דוע 
עבק רומאה , רואל  .תינכתל  תויודגנתהה  בלשב  ןחביהל  ןמוקמ  הלא  תונעט  תדקפומה , תינללוכה  תינכותה  תוארוה  לע  םיקלוח  םירתועהש 

.תוחדיהל ןניד  הז  םעטמ  קר  ולו  תומדקומ  תוריתעה  יכ  "ש  מהיב

ןיבש סחיב  תוראותמה , תוביסנב  ןודל  תכמסומ  איה  ןיא  יכ  ררעה , תדעו  תנעט  וילע  תלבוקמ  יכ , ןייצו  "ש  מהיב ךישמה  ךרוצה  ןמ  הלעמל 
לעש תיזוחמה , הדעווה  דילש  תויודגנתהה  תדעו  לש  התוכמסב  ןה  הלא  תויגוס  ןכש  "א 38 , מת תוארוה  ןיבל  היתוארוהו  תינללוכה  תינכתה 
הניא ררעה  תדעו  היפל , תיעמשמ , דח  הדמע  אטבל  ידכ  וז  הנקסמב  ןיא  יכ  ףיסוהו  דדיח  "ש  מהיב .תיצראה  הצעומל  רורעל  ןתינ  היתוטלחה 

עובקל איה  תלבגומ  וז  תוכמסש  אלא , תוינכת , ןיב  סחיב  ןודל  תוכמסה  תא  שי  ררעה  תדעוול  יכ  ןבומ , .ללכב  תוינכת  ןיב  סחיב  ןודל  תכמסומ 
.ןידה תוארוהב 

.תויודגנתהה תדעו  תוטלחהב  ןודל  ךמסומה  הז  אוהו  ררעה , תדעו  לש  וזמ  רתוי  הבחר  תוכמס  לעב  ינונכת  ףוג  םייק  יכ  הלוע , וניניינעב ,



.תיצראה הצעומה  לש  התוכמס  ינפמ  ררעה  תדעו  לש  התוכמס  הגוסנ  הלאכ , םירקמב 

תושרל רשאכ  טרפב , ןונכת  תויושרו  ללכב  תוילהנמ  תויושר  ידי  לע  תוינידמ  תעיבקב  תובישח  שי  יכ , "ש  מהיב עבק  תוינידמה  יכמסמ  ןיינעב 
םינבמב וא  םימייק , םינבמב  רויד  תודיחיו  הינב  יחטש  תפסות  יכ  קפס , ןיא  .תצמאמ  איה  התוא  תוינידמה  ףקיה  ןיינעל  תעד , לוקיש  הנקומ 

, ןובשחב חקיי  רשא  ןוזיא  שרדנ  .םייטנוולרה  םיחטשב  תויתשתה  בצמ  לש  הניחב  תבייחמ  "א 38 , מת חוכמ  םימייק  םינבמ  תחת  םיאבה 
.יוניבה ןנכותמ  הבש  הנוכשה , וא  רוזאה , ריעה , יפוא  תא  תרחא , וא  וזכ  הדימב 

חוכמ היינב  ירתיה  רושיאל  תושקב  תניחבב  ןתעד  לוקיש  ליעפהל  ןאובב  תוימוקמ , תודעוו  ידי  לע  תוינידמ  ץומיא  םיקידצמ  הלא  םילוקיש 
עבק רומאה  רואל  .תקדוצו  תנגוה  הריבס , אהתו  םוקמה , יאנת  לש  הקימעמ  הניחב  לע  תתתשומ  ההת  וז  תוינידמש  דבלבו  "א 38 , מת

ללכ ונחבנ  התרגסמב  רשא  תידוסי , הטמ  תדובע  לע  םיססובמ  תימוקמה , הדעווה  הצמיא  םתוא  תוינידמה  יכמסמ  וניניינעב , יכ  "ש  מהיב
.תוברעתה קידצמש  ןפואב  תוריבסה  םחתממ  םיגרוח  םניא  םהו  הירהנ  ריעל  םיינונכתה  םיטביהה 

ןתמל תושקבב  ןוידה  ךרוצל  ןובשחב  םתחקל  יוארש  םיקדוצו , םינגוה  םייטנוולר , םילוקיש  םה  יתקולח  קדצ  ילוקיש  יכ , "ש  מהיב ןייצמ  דוע 
"א 38. מת חוכמ  היינב  ירתיה 

 ₪. לש 90,000 ללוכ  םוכסב  ןיד , ךרוע  תחרט  רכשו  טפשמ  תואצוה  םלשל  וביוח  םירתועה  לכ  .וחדנ  תוריתעה  ליעל , רומאה  רואל 

: תכרעמ תרעה 

תימוקמה הדעוה   39846-10-14 ת"א )  ) "מ תע קיתב  "א  תב יזוחמה  טפשמה  תיב  תעיבקו  תדמעל  םג  וניד  - קספ תרגסמב  שרדנ  טפשמה  תיב 
תומוק תפסוה  לע  תולבגהב  יוטיב  ידיל  האבש  תוינידמה  יכ  חרפי , ריאמ  טפושה  דובכ  ידי  לע  עבקנ  וב  זוחמ ת"א , ררע  תדעו  "ב ת"א נ ' ותל
יכמסמש ךכב  הנושה  ותדמע  תא  הפיחב  טפשמה  תיב  קמנמ  רתיה  ןיב  בכעל , ןיא  יכו  "א 38  מת לש  התרטמ  ינפמ  הגוסנ  םימייוסמ , םירוזאב 

.חטשב תויריפמא  תוקידב  לע  ססבתהב  םיימיטיגל , םיינונכת  םילוקיש  ךמס  לע  ושבגתה  תימוקמה  הדעווה  תלעופ  םהיפל  תוינידמה 

הניינעש תיטפשמ  העיבק  אלו  הדבועבש  העיבק  הניה  ןיעקרקמב  ינונכת  לאיצנטופ  הרצי  "מ 3/21  מת יכ  העירכמ  תיאמש  תעיבק 
הב ברעתהל  ןיא  ךכשמו  תומייקה  תוכלהה  םושיי  וא  תונשרפ 

' חאו רדכ  רימזו  לחר  תובוחר נ ' הרומז  "ב  ותל תימוקמ  הדעו   28666-03-15 זכרמ )  ) ע"א ךילה : רפסמו  םש 

.טואלפ הדרו  "ב , דנ לכימ  "ד , בא "נ- גס הליש , ןליא ש ' םיטפושה  בכ ' בכרה  ינפב  דול , - זכרמ יזוחמה  טפשמה  תיב   : האכרע

03.12.2015 : ןידה קספ  ךיראת 

.רטסיוט לטימו  רפוע  "ד  הוע  : םיבישמה ב"כ 

השיגהש רוערע  םולשה  טפשמה  תיב  החד  ובש  תובוחרב , םולשה  טפשמ  תיב  לש  וניד  קספ  לע  שגוהש  רוערעב  ןד  יזוחמה  טפשמה  תיב 
.ןח ןבא  הנינפ  בגה ' העירכמה , תיאמשה  לש  החבשה  לטיה  תמוש  לע  הרומז  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה 

דעומ ינפל  ושענ  רשא  ןיעקרקמב , ושענש  תואקסעב  םיריחמ  תוילע  םא  התייה  תיאמשה  ינפב  הדמעש  תירקיעה  הלאשה  יכ  ןייצ  "ש  מהיב
היה םיריחמה  תוילעל  םרוגה  אמש  וא  החיבשמה  תינכתה  תשגהב  תימוקמה  הצעומה  תמזוימ  האצותכ  ורצונ  החיבשמה , תינכתה  רושיא 

לטיה תלטה  ךרוצל  תינכת " תרדגומ כ" איה  ןיא  ירהש  החבשה , לטיהב  בויח  תרצוי  הנניא  רשא  תיזוחמה  ראתמה  תינכת  לש  הרושיא 
.החבשה

תימוקמה הצעומה  תמזוי  בקע  אלו   , תיזוחמה ראתמה  תינכת  רושיא  תובקעב  ושחרתה  םיריחמה  תוילע  יכ  האצמ  תערכמה  תיאמשה 
: תערכמה המושב  רתיה  ןיב  עבקנ  ךכו  .החיבשמה  תינכתה  םודיקב 

רושיא ןיגב  .םירוגמל  יאדו  לאיצנטופ  העבקש  תרשואמ  תינכתכ  אלא  הנכה  תינכתכ   21/3/ ממת תינכתב  רבודמ  אל  ןודנה - הרקמב  "
יווש ףיסומה  ינונכת  לאיצנטופ  תפקשמה  תינכת  קר  הניה   21/3/ ממת תינכת  ןכל  החבשה  לטיה  עובתל  ןתינ  אל  תיזוחמ  ראתמ  תינכת 

". שדחה יוושהמ  ביבס 45%  הענ  יאדו , ינונכת  לאיצנטופ  רומאכ  תפקשמה  םדוקה –  בצמל  יוושה  תפסות  .םדוקה  בצמב  עקרקה  יוושל 

עירכמ יאמש  לש  הערכה  לע  , 1965 "ה –  כשת הינבהו , ןונכתה  קוחל  תישילשה  תפסותב  ףיעס 14(ג ) יפ  לע  יכ , ותערכהב  ןייצ  טפשמה  תיב 
(. תכרעמה ויוניש - םרט  קוחה  חסונכ  " ) דבלב תיטפשמ  הדוקנב  רערעל   " ןתינ

הדבועבש תועיבק  דגנכ  תנווכמ  תרערעמה  תונעט  יכ  עבקו  אמק  טפשמ  תיבו  תערכמה  תיאמשה  תועיבק  תא  לביק  "ש  מהיב רומאה  דוסי  לע 
.ןהב ברעתהל  הליע  ןיא  ןכלו 



 ₪. לש 20,000 םוכסב  םיבישמה  לש  "ד  וע "ט  כשב הביוח  תרערעמהו  החדנ  רוערעה 

: תכרעמ תרעה 

םייוציפ תועיבתל  תוסחייתמה  תוטלחהב  רקיעב  רומח , תרובק  לאיצנטופה "  " רבקנ םהב  הנורחאל  תונתינה  תובר  תוערכה  ףא  לע  יכ  הארנ 
ןנד הרקמה  תאז  םע  םדוק , בצמב  ינונכת  לאיצנטופל  לקשמו  סוחיי  ןתינ  ןיידע  החבשה  לטיהב  תונדה  תוערכהבש  ירה  קוחל ,  197 עס ' יפ  לע 

התיחפה הב  תובשחתהש  ירה  החבשה , לטיה  תובגל  תוכז  הנקמ  הניא  תיזוחמ  ראתמ  תינכת  יכ  ןועיטה  ףא  לע  ןכ , לעו  תרשואמ  תינכתב  ןד 
". םדוק בצמ  קלחכ מ" הרושיא  רואל  לטיהה  רועיש  תא 

הקולחו ןוזיא  תואלבטב  האוושהה  תטיש 

' חאו הפיח  זוחמ  "ב –  ותל תיזוחמה  הדעוה  נ ' חאו ' לאירא  רמת  "מ 31937-11-14  תע  : ךי לה רפסמו  םש 

.לוקוס ןור  טפושה  דובכ  ינפב  םיילהנמ , םיניינעל  טפשמ  תיבכ  ותבשב  הפיחב  יזוחמה  טפשמה  תיב   : האכרע

"ד: 1.12.15 הספ ךיראת 

.אתא תירק  לש  יברעמ  םורדה  הקלחב  םנוד  לש 58  חטשב  םחתמ  סכנה  : יטרפ   

.לגס יסבג  "ד  וע יקסנילפק ; רוא  וא  רנכל ו/ לאומש  "ד  הוע יחרזא ;)  ) הפיח זוחמ  תוטילקרפמ  סרוט  "ד  וע  : םיבישמה ב"כ 

תינכת רושיא  תרגסמב  תיזוחמה  הדעוה  ידי  לע  ורשואש  ןוזיאה  תואלבט  תא  ףוקתל  תושקבמ  רשאו  ודחואש , תוריתע  יתש  ונודנ  הז  ךילהב 
רבדב תוארוה  ןכו  דועו , רומישל  םירוזא  ירוביצ , קראפ  "ד , חי תיינב 700  רתיה , ןיב  תללוכו , קראפה ," לע  רלומ  תזוחא  העודיה כ" כ/468 ,

"(. תינכתה -" ו ןוזיאה " תואלבט   – " המאתהב ןלהל   ) הינבהו ןונכתה  קוחל  ףיעסל 122  םאתהב  הקולחו  דוחיא 

שוגב 11021 הקלח 44  ןזרכמבו  תוקלח  רפסמ  לע  ערתשמ  רשא  םנוד , לש 58  ללוכ  חטשב  עקרק  םחתמ  לע  הלח  הרומאה , תינכתה 
"(. הקלח 44  – " ןלהל  ) םנוד החטשש כ-48 

הקלחב יכ  החנה  ךותמ  תאזו  תימזיה , הרבחה  םעטמ  יאמש  ידי  לע  וכרענ  רשא  הקולחו , ןוזיא  תואלבט  תינכתה  הללכ  ןונכתה , יכילה  תליחתב 
.הקלחב תויוכזה  ילעב  ןיב  ךרענש  ףותיש  םכסה  רואל  תאזו  המכסהב , הניה  הקולחה   44

ילעב לש  תובר  תויודגנתה  ונודנ  תיזוחמה , הדעוה  ידי  לע  הרושיאל  דעו  התדקפה  םוימ  ופלחש  םינשה  ךשמבו  רושיאל  תינכתה  תשגה  רחאל 
.ןנוקיתו ןנוכדעלו  תצעיימ  תיאמש  ידי  לע  ןוזיאה  תואלבט  תקידבל  רתיה , ןיב  וליבוה , רשא  םינוש , םייטפשמ  םיכילה  ולהונו  תוקלחב  תויוכז 

: םייתשל ןקלחנ  תוחונה , םשל  רשא  ןוזיאה , תואלבט  דגנכ  תונוש  תונעט  ולעה  וז , הריתעב 

.תימזיה הרבחה  םעטמ  יאמשה  םע  התורכיה  לשב  םיניינע  דוגינ  לש  בצמב  התייה  תצעיימה  תיאמשה  ןהיפל  תונעט  ןושארה – 

ילעב תצובקב  רבודמ  אליממ  רשאכ  םוחת , ותואב  םיקסועה  םיאמש  ןיב  תורכיה  יכ  רתיה , ןיב  עבקו , "ל , נה הנעטה  תא  החד  טפשמה  תיב 
דוע .חכוה  אל  הזכש  רשק  הז , הרקמב  םלוא  םיניינע  דוגינכ  בשחיהל  יושע  ישממ  יקסע  רשק  .םיניינע  דוגינ  הווהמ  הניא  תמצמוצמ , עוצקמ 

ןיעקרקמה יווש  יבגל  ותעד  הוויח  םהמ  דחא  לכ  אלא  תינכתה  םוחתבש  ןיעקרקמב  תויוכזל  תישיא  העיגנ  לעב  וניא  םיאמשהמ  דחא  ףא  יכ  ןיוצ ,
.םגפ לכ  ןיא  ךכבו 

תיב ידי  לע  ונתינש  תועיבקהו  תונעטה  ירקיע  תא  ןלהל , איבנו  .ןוזיאה  תואלבטב  ןיעקרקמה  יווש  תכרעהב  תוקסוע  רשא  תונעט  ינשה – 
.טפשמה

לע יוושה  תא  העבק  תצעיימה  תיאמשה  יכ  ועבקב  ןובשחב , וחקלנש  האוושהה  תואקסעל  סחיב  ולעוה  רשא  תונעטה  תא  החד  טפשמה  תיב 
םיכומס ןיעקרקמב  תואקסע  הנחבש  ךות  טרפב , ןוזיא  תואלבטבו  ללכב  ןיעקרקמ  יווש  תעיבקל  הפידעה  הטישה  הנהש  האוושהה , תטיש  יפ 

ןוחבל הפידעה  םיבורק , םידעוממ  םיהז  םינותנ  תולעב  האוושה  תואקסע  ואצמנ  אלש  םוקמו  תקולחמבש ; ןיעקרקמל  םימוד  םינייפאמ  ילעבו 
.םגפל םעט  לכ  ךכב  אצמנ  אלו  יטנבלרה  דעומל  המאתה  ךורעלו  םימדוק  םידעוממ  האוושה  תואקסע 

תיב .ןובשחב  ואבוה  אלש  ןעטנ  רשאו  תימזיה  הרבחה  ןיבל  הקלחב  תויוכזה  ילעב  ןיב  ותרכנש  םימכסהל  סחיב  התייה  הנודנש , תפסונ  הנעט 
ןוזיא תואלבט  הרשיא  הדעווה  .םידדצה  ןיבש  תויזוחה  תונעטב  ןודת  תיזוחמה  הדעווהש  םוקמ  ןיא  יכ  עבקו , הנעטה  תא  החד  טפשמה 

היתויוכז ינפ  לע  תפדוע  תוכז  הל  םינקמה  םימכסה  לע  תונעט  םירחאל  וא  תויוכזה  ילעבלש  לככ  .ןיעקרקמב  תומושר  תויוכז  לע  תוססבתמה 
.םהיפלכ בייחתהש  ימ  דגנכ  םיאתמ  ךילהב  טוקנל  םהילע  תימזיה , הרבחה  לש 

http://www.nevo.co.il/law/91073/3T19.c.1
http://www.nevo.co.il/case/12070015


הנעט םג  .הב  םילעבה  יוביר  לשב  סנכנ  בצמב  הקלח 44  יוושב  התחפה  עצבל  תצעיימה  תיאמשה  לע  היה  יכ  התייה  התלעש , תפסונ  הנעט 
לע יוושה  תא  ןוחבל  וילע  ןוזיאה , תואלבט  תנכה  ךרוצל  ןיעקרקמה  יווש  תא  יאמש  ןחוב  רשאכ  יכ  עבק  רשא  טפשמה , תיב  ידי  לע  התחדנ  וז 

םילדבהה האוושהב , יוטיב  ידיל  אב  ךכמ , האצותכ  .תקולחמבש  ןיעקרקמל  האוושהה  תואקסע  ןיב  תומאתה  עוציב  ךות  האוושהה , תשיג  יפ 
.תפסונ התחפהב  ךרוצ  ןיאו  םילעבה , תומכ  ןיב 

.תוריתעה וחדנ  רומאה  דוסי  לע 

: תכרעמ תרעה 

ןוזיאה תואלבט  לש  םלקשמש  ירה  החבשה , לטיהו  םייוציפ  ןוגכ  םינוש , םיאשונב  תובישח  שי  ןוזיאה  תואלבט  ינותנל  יכ  העבקש  הקיספ  רואל 
.םידדצה ןיבש  םיסחיה  תכרעממ  תגרוחו  תרבוג , םתובישחו  הלוע 

תואלבט לש  יברימ  טוריפ  ןכו  ןקתו 15  תונקתה  ןוקית  תארוהכ  םייטנוולרה , םידעומל  תונכדועמ  תואלבט  תכירע  לע  הדפקהה  הבושח  ןכ  לע 
.תוידיתע תוקולחמ  אלו  תודבוע  ףקשיש  ולא ,

םיר " עמה ריע 

'. חאו "ב  ותל תיצראה  הצעומה  לש  םיררעל  הנשמה  תדעו  "מ נ ' עב ( 1978  ) תליא םיה  לומ  "מ 23832-06-15  תע  : ךילה רפסמו  םש 

.עדיבא תור  תטפושה  בכ ' ינפב  םיילהנמ , םיניינעל  טפשמ  - תיבכ ותבשב  עבש  ראבב  יזוחמה  טפשמה  תיב  האכרע :

.15.12.2015 : ןידה קספ  ךיראת 

.תליאב ןוינחו  ןוינק  קולדת , תנחת  תיזכרמ , הנחת  ללוכה  ירחסמ  זכרמל  םידעוימה  ןיעקרקמ   : סכנה יטרפ 

.יבר תימרכו  קי  ' צליו ילא  "ד  הוע ןרמז ; ןצינו  ןיצ  ןור  "ד  הוע רגרבניילק ; הרעיו  ץרק  תירוא  "ד  הוע םיבישמה : ב"כ 

הנתנש היינבלו , ןונכתל  תיצראה  הצעומה  לש  םיררעל  הנשמה  תדעו  תטלחה  דגנכ  ושגוה  רשא  ודחואש , תוריתע  יתש  ונודנ  הז  ךילהב 
(. " תינכתה " ןלהל -  ) תליא ליג –  תרבח  זכרמ  רפסמ 32/102/03/2 –  תינכת  תא  םיאנתב  רשאל  תיזוחמה  הדעוה  תטלחהל  אקנפשוג 

לשכל לוכיבכ  סחייתהב  התלע  תונעטה  תחא  .ןלהל  דומענ  ןהירקיע  לעש  םיבישמה  דגנכ  תונוש  תונעט  םירתועה  ולעה  הריתעה , תרגסמב 
.תיזוחמה הדעוה  "ר  וי לש  ורושיא  רחאלו  םאתהב  תאזו  םיררעה  תדעול  םיררע  םירתועה  ושיגה  הריתעה  השגוה  םרטב  יטפשמ . ךילהב 

"ר וי .רורעל  תושר  איה  ףא  השקיבו  תיזוחמ  הדעוה  "ר  ויל "( ' בחה  – " ןלהל  ) "מ עב ליג  רב  תרבח  התנפ  םיררע , תשגהל  דעומה  ףולח  רחאל 
םיררעה תדעול  רשפאל  העינמ  ןיא  תינכתל , םידגנתמה  ררע ע"י  תשגה  לשב  יכ  םירתועה  תבוגת  תלבק  אלל  טילחה , תיזוחמה  הדעוה 

.םירתועה םינילמ  ךכ , לעו  תיזוחמ  הדעוה  לש  תויודגנתהל  הנשמה  תדעו  ינפב  ודמעש  תודמעה  ןווגמ  תא  עומשל 

"ר וי תוטלחה  לע  םיררעב  ןודל  תוכמס  הל  הנקמ  אל  הז  ףיעסש  ירהו  "ב  ותה קוחל  ףיעסל 110  לבגומ  התוכמס  םוחת  יכ  העבק  םיררעה  תדעו 
רצונ היה  יזא  םירתועה , תונעטל  העמשו  הדעוה  הלעפ  וליאש  הביסהמ  הכלהכ  הלעפ  םיררעה  תדעו  יכ  עבקנ  ןידה  קספב  .תיזוחמה  הדעווה 

וזל הליבקמ  תוכמס  הדעול  הנקת  תיזוחמ  הדעוה  "ר  וי תוטלחה  לע  רוערע  תאכרעכ  ןודל  םיררעה  תדעול  תורשפא  ןתמ  .יוצר  אל  יטפשמ  בצמ 
.ב " ותה קוחל  ףיעסב 110  רומאל  דוגינב  תאזו  םיילהנמ  םיניינעל  טפשמה  תיב  לש 

תוצצ תליא , ריעב  תרשואמ  ראתמ  תינכת  רדעיהב  םירתועה , תשיגל  ירוטוטטסה . " ןונכתה  רדס  ךופיה  הסחייתה ל" התלעש  תפסונ  הנעט 
רחסמ יכרצל  םיחטש  לש  םיעובר  םירטמ  יפלא  תורשע  לש  תרקובמ  יתלב  תפסות  תרצונ  השעמלש  ךכ  רקובמ , יתלב  ןפואב  תויתדוקנ  תוינכת 

ראתמה תינכת  תא  תמאות  תינכתה  םיררעה  תדעו  לש  הדידל  .ןנד  תינכתה  תא  םירשאמ  םרטב  ראתמ , תינכת  שוביגל  תוכחל  שי  ןכלו 
םייחה תוביסנ  תאז , םע  .תרשואמ  ראתמ  תינכת  ךותמ  איה  תיתדוקנ  תינכת  תאצוהל  ךלמה  ךרד  ללככש , עבק  טפשמה  תיב  .תשבגתמה 

הרושיא יכילהו  הדקפוה  םרט  השדח  ראתמה  תינכת  ןהב  תויצאוטיס  ןנשי  .תליא  ריעל  ראתמה  תינכת  רושיא  דע  ןיתמהל  תורשפאמ  ןניא 
.הריבס יתלבכ  ספתית  הניא  תיתדוקנ  תינכת  רושיאו  הלודג  הרושבל  םיידי " קוביח  ןיתמהל ב" ןיינע  ןיא  ןכ  לע  הארנ , וניא  קפואב 

הקול תינכותה  תא  רשאל  הטלחההש  םירתועה , ורבס  הז  ןיינעב  .הטלחהב  תינוציק  תוריבס  רסוחל  הסחייתה  התלעש  תפסונ  הנעט 
יחטשב המוצע  היוור  הנשי  , " םתשיגל .תליא  ריעה  לעו  "ר  עמה לע  תינכת  לש  תוילכלכה  תוכלשהה  וקדבנ  אלש  םושמ  תינוציק  תוריבס  רסוחב 

ףלא  40 ירק , .ר  ףלא מ" לש כ-200  לדוג  רדסל  םיעיגמ  ריעב  רחסמה  יחטש  ךס  תליא , תייריע  תוכרעה  יפלש  הביסהמ  תליא ," ריעב  רחסמה 
םג םישרדנה , רחסמה  יחטשל  רבעמו  לעמ  ףלא מ"ר ,  400- כל ועיגי  רחסמה  יחטש  ראתמה  תינכת  יפל  וז , ףא  וז  אל  .ריעל  שרדנל  לעמ  מ"ר 

.תורומאה תויזחתל  לעמ  לש כ-50%  תינונכת  הברזר  ןובשחב  םיאיבמ  רשאכ 



.ר לש 6,000-10,000 מ" חטשב  קפתסהל  שי  רתויה  לכלו  לש 15,000 מ"ר  חטשב  ןוינק  לאשי  תנידמ  יבחר  לכב  ןיא  יכ  םירתועה , ונעט  דוע 
ךשמב .ריעב  רחסמל  םיפסונ  תוצקהל 10,000 מ"ר  ןתינ  יכ  בתכנ , תליא  תייריע  הנמזוהש ע"י  תעד  תווחב  תנשב 2005  דוע  יכ  ונעט , ףוסבל 

תוכלשה שי  םיפסונ  "ר  עמ יחטש  תפסוהלש  ירהו  "ר  עמל ףיסוהל  ןתינ  היהש  ירחסמה  חטשה  תא  וצימ  רשא  תויתדוקנ  תוינכת  ורשוא  םינשה 
.תליא ריעה  לש  ילכלכה  ןסוחה  לע  תושק  תוילכלכ 

תלביק ןהמ  תחא  לכ  רשא  תעד  תווח  ןווגמ  וחנוה  םיררעה , תדעוו  תיזוחמ  הדעווה  ינפב  יכ  םירתועה  לש  םחור  תרומל   , עבק טפשמה  תיב 
תאז .הב  ברעתהל  ןיאו  הריבס  הטלחהה  תורמאה  תוביסנבו  תיעוצקמ  הניא  הלבקתהש  הטלחההש  רמול  ןיא  יכ  עבקנ , ךכ  רואל  .תוסחייתה 

תא םדקל  שיש  הנקסמל  דחא  הפ  ועיגהו  תויווז , ללשמ  התוא  ונחבש  רחאל  תינכתב  וכמת  ררעה  תדעוו  תימוקמה  תיזוחמ , הדעוה  דועו ,
תוחדל אלא  ול , ןיא  ןהב , ברעתהל  טעממ  טפשמה  תיב  רשא  תוינונכת  תונעטב  רבודמש  הדבועב  בשחתהבו  ןכ , לע  רשא  .תליא  ריעב  "ר  עמה

.םירתועה תנעט  תא 

םושמ םזיה , לש  הלוספ  הפדעה  רבדב  הנעט  ןכו  תשרדנ  תיתרובחת  הניחב  אלל  תינכת  רושיא  רבדב  תופסונ  תונעט  ולעה  םירתועה 
ענמנ טפשמה  תיבו  תוינונכת  תונעטב  רבודמש  הביסהמ  ולא  תונעט  החד  טפשמה  תיב  םלוא , .רוביצ  תויוכז  ןובשח  לע  םיחטש  ול  וקנעוהש 

.ולא םינועיטל  רשאב  הדעווה  תטלחהב  ברעתהלמ 

.תואצוהל וצ  השענ  אלו  התחדנ  הריתעה 

: תכרעמ תרעה 

תובקעב תויושר , לש  תובר  ראתמ  תוינכת  תומדוקמ  ןהב  תונורחאה  םינשב  רקיעב  תכרעמה  תא  הקיסעמ  ללוכ  ןונכת  וא  יתדוקנ  ןונכת  תלאש 
םייק אל  ןהב  תובר  םינשל  ןונכת  יכילה  תאפקה  ריתמ  וניא  הז  לבא  יתדוקנ , ןונכת  לע  םיפידע  תללוכ  הייארו  ןונכתש  רורב  קוחל , ןוקית 101 

תודבועל ללוכה  ןונכתה  םיאתהל  ןכמ  רחאלו  תיתדוקנ  ןוחבל  שיו  טרפה  ןיינק  רבוג  יכ  הארנ  ולאכ  םירקמב  תללוכ , הייארל  יתוהמ  םודיק 
.תומדוקמה

.הז קבאמל  תניוצמ  אמגוד  הניה  ביבא  - לתו "א 38 , מת יפ  לע  םייתדוקנ  םירושיאל  ללוכ  ןונכת  ןיב  קבאמב  ףא  הלוע  הלאשה 

תוקלחה דוחיי  לש  ךרד  לע  ןיעב  הקולח 

ןהכ לעי  נ ' חאו ' הילא  םתר   53465-11-11 "צ ) לשאר  ) ת"א ךילה : רפסמו  םש 

.שליס תילה  שה ' בכ ' ינפב  ןויצל , ןושארב  םולשה  טפשמ  תיב   : האכרע

"ד: 22.11.15 הספ ךיראת 

.ןויצל ןושאר  שוגב 3631 , תוקלח 89 ו-99   : סכנה יטרפ 

.ןיוצ אל   : םידדצה ב"כ 

םידקי יכ  עבותל , עיצה  חונמה  .ויחא  לשו  תעבתנה  לש  חונמה  הלעב  תולעבב  ויה  הליחת  רשא  תודומצ , ןיעקרקמ  תוקלח  יתשב  ןניקסע 
.חאה דצמ  םיידיתע  םיישק  תמרעה  עונמלו  תויוכזה  אולמ  תשיכר  תא  ומצעל  חיטבהל  תנמ  לע  תאזו  ןיעקרקמב , ויחא  לש  ויתויוכז  תא  שוכריו 

תשיכר רחאל  םלואו , .ףסונה  עבותל  תחא  הקלחב  תויוכזה  תא  ריבעה  ןכמ  רחאלו  תוקלחה , יתשב  חאה  לש  תויוכזה  תא  שכר  ןכא  עבותה 
קוריפל םה  ורתע  חונמה , ישרוי  םע  רדסהל  עיגהל  םיעבותה  וחילצה  אלשמ  .ויתויוכז  תריכמל  ותמכסהמ  חונמה  וב  רזח  חאה , לש  ויתויוכז 

.םתריכמ לש  ךרד  לע  ןיעקרקמב , ףותישה 

המצע ינפב  תוקלחהמ  תחא  לכ  לש  הקולח  התועמשמ  םאה  ןיעב ?" הקולח   " התוא יהמ  הניה , "ש  מהיב שרדנ  הילא  תיתוהמה  הלאשה 
דחא לכל  התומלשב  תוקלחהמ  תחא  לכב  תולעבה  דוחיי  לש  ךרד  לע  השעת  הקולח  התוא  יכ  תורוהל  םג  ןתינ  םאה  וא  םיעבותה ,) תטישל  )

(. תעבתנה תטישל   ) שרדנל םאתהב  ןוזיא , ימולשת  עוציב  ךותו  תינטרפ  הקלח  לש  ידעלבה  םילעבה  רתווי  םהמ  דחא  לכש  ךות  םילעבה , ינשמ 

: ןמקלדכ עבק  "ש  מהיב

, ןיעקרקמה קוחב  ףותיש  קוריפב  םיקסועה  םיפיעסה  סיסבב  תודמועה  תומגמה  םע  בשייתמ  תוקלח , דוחיי  לש  ךרד  לע  ףותישה  קוריפ 
.םיכוסכסל רוקמ  הווהמה  היוצר , יתלב  תופתוש  עונמל  ךדיאמו , וניינקמ , םדאה  תא  קתנל  אלש  תושקבמה 

םוקמ אמגודל , ךכ  .תוקלחה  דוחיי  לש  ךרד  לע  אהי  יוארה  ןורתפה  תוקלחב , תפתושמ  תולעב  לש  הרקמ  לכב  יכ  חרכהב , תורוהל , ןיא  םלואו ,
.םירחא םיימיטיגל  םיסרטניא  ינפב  החדיי  תיקלחה ,) ולו   ) תולעבהו ןיינקה  תא  רמשל  ןוצרהו  לוכי  תוקלחה , ןיב  תובר  תונחבא  תומייקתמ  וב 



, םוקימ תוקלחהמ , תחא  לכ  יווש  תלאש  םידדצה , ינש  ןוצר  ןוגכ  תובר  תויגוסל  ותעד  ןתיי  טפשמה  תיב  יכ  יואר  וז , היגוסב  הערכה  םדוק  ןכ , לע 
.ולאב אצויכו  םינשה , ךלהמב  ןיעקרקמב  םהמ  ימ  לש  שומישה  ךרדו  תוהמ  תלאש  ידיתע , לאיצנטופו  םויה  ןוכנ  לוצינ  תלוכי  תיפרגופוט , הרוצ 

ןהילע תולח  רשא  ראתמה  תוינכת  ץראה , לש  םינוש  םירוזאב  תומקוממה  ולאכ  אלו  תודומצ  תוקלחב  ןניקסע  הז  קיתב  יכ  עבק , טפשמה  תיב 
וז ךרדב  ףותישה  קוריפ  שומימ  לש  ךרד  לע  היוצמ  םידדצה , לש  םידגונה  םיסרטניאה  ןיב  ןוזיאה  תדוקנ  .ההז  אוה  םג  תוקלחה  דועייו  תוהז ,

.םיסכנ דוחיי  לש  ךרדב  ףותישה  קוריפ  לע  הרוה  "ש  מהיב ךכיפל , .הריכמ  לש  ךרד  לע  אלשו  תוקלחב , תולעבה  דוחיי  לש 

: תכרעמ תרעה 

ןורתפ ןתנו  אשונה  תא  חתיפ  טפשמה  תיב  תונורקעה , תאו  םייללכ  תונורקע  עבוק  ןיעקרקמה  קוח  ףותישה , קוריפ  ןיינעב  בושחו  ידוחי  "ד  ספ
יכילה םדקל  םוקמה  וניא  ףותיש  קוריפל  טפשמה  תיבש  תוינורקע  תועיבק  םג  שי  טפשמה  תיב  ידיב  םייוצמה  םילכה  לצב  יכ  ןייצל  שי  ליעי ,

.ןונכתה תויושר  וניה  ךכל  םוקמהו  ןונכת ,

שרגמ קוריפ  לש  ומוקמ  ןכיה  תינשנו  תרזוחה  הלאשל  סחייתהב  ללוכ  ןוקיתלו , הבשחמל  יואר  ףותישה  קוריפ  אשונ  יכ  הרובס  תכרעמה 
.ולא םירקמב  לחה  ןידהו  םימושר , ןיעקרקממ  לידבהל  ינונכת ,

החבשה לטיהב  יווש  תעיבק  ךרוצל  םושינה  סכנב  הקסע  לש  התובישח 

םילשורי הינבו  ןונכתל  הנשמה  תדעו  נ ' חאו ' רלישינ  הנלודגמ  היל   40/15 י-ם )  ) ררע  : ךילה רפסמו  םש 

.לשניו דעילא  "ד  וע הדעוה  "ר  וי בכ ' ינפב  םילשורי , זוחמ  החבשה –  לטיהו  םייוציפל  ררעה  תדעו   : האכרע

. םילשוריב ןומטק  תנוכשב  אפלח 7  בוחרב  שוגב 30005 , הקלח 22   : סכנה יטרפ 

.ןהכ השמ  "ד  וע  : םיררועה ב"כ 

םוימ תינכת 13158  רושיאמ  האצותכ  ןיעקרקמל  המרגנש  החבשהל  סחיב  הנתינ  רשא  תערכמ  המוש  לע  ררע  וניה  ןודנבש , ררעה 
חטשב רויד  תודיחי  תומוק ו-11  ןב 5  הנבמ  תיינב  הריתהו  םירוגמ ד "' רוזא  ל" רוביצ " ינינב  ןיעקרקמה מ" דועי  תא  התניש  רשא  , 18.11.11

(. תוריש יחטש  ףסונבו   ) לש 1,027 מ"ר ירקיע 

המצע לע  תרזוח  רשא  היגוס  םושינה , סכנב  תואקסעל  סחייל  שיש  לקשמה  איה  הנודנש  תויגוסה  תחא  רשאכ  תויגוס , רפסמ  ונודנ  ררעב 
.טפשמה יתבו  ררעה  תודעווב  םירקמ  רפסמב  הנורחאל 

.ןודנה סכנב  ועצובש  תואקסעל  לקשמ  לכ  ןתיל  ילבמ  תורחא  האוושה  תואקסע  לע  עבקש , יוושה  תא  ססיב  עירכמה  יאמשה  הז , הרקמב 
ןותנכ סכנב  תואקסעה  לע  הרקמ  ותואב  ךמתסהל  היה  ןתינ  אל  םא  ףא  ןכש  התוברעתה , בייחמ  רבדה  יכ  העבק , ררעה  תדעו  ךכיפל ,

. ןיעקרקמה יווש  תעיבקב  יתועמשמ  לקשמ  ןהל  ןתיל  שיש  ירה  ידעלב ,

.ןודנבש ןיעקרקמל  הדומצ  הקלחב  הכרענש  הקסעל  עירכמה  יאמשה  ךרעש  יתדבוע  - יטפשמה חותינב  םג  הברעתה  ררעה  תדעו  ךכל , ףסונב 
לומ הרדסה  תונועט  תויוכזה  רתי  רשאכ  ןיעקרקמב , רכומה  לש  תיקלחה  הריכחה  תוכז  לע  ססבתה  עירכמה  יאמשהש  םושמ  רתיה , ןיב  תאז ,

.י " מר לומ  וז  היגוס  תרדסה  רחאל  הריכחה , תוכז  אולמל  סחייתמ  רכמה  יכ  הלעמ  םכסהה  תוארוהב  ןויע  םלואו , .לארשי  יעקרקמ  תושר 

תיניינקה תובכרומל  םיאתמה  הייחד  םדקמ  ןובשחב  איבה  אל  עירכמה  יאמשהש  הדבועה  התייה  ררעה , תדעו  הברעתה  הבש  תפסונ  הדוקנ 
הדומצה הקלחה  לש  יעקרק  תתה  ןוינחה  ךרד  ןיעקרקמב  ןוינחל  הסינכ  תבייחמה  וזככ  ןודנבש , ןיעקרקמל  הדומצה  הקלחה  ןיב  שיש  תולתלו 

(. תשרדנה הייחדה  תא  ררעה  תדעו  תטישל  ףקיש  אלש  ךומנ  הייחד  םדקמ  אבוה  )

רתויב הבוטה  האוושהה  תקסע  תא  הווהמ , וז  הקסע  התטישל , ןכש  הדומצה , הקלחב  הכרענש  הקסעה  לע  ןוידב  הביחרה  ררעה  תדעו 
הקלח התוא  לע  הרשואש  תטרופמ  תינכת  רושיא  רחאל  העצובש  הקסעב  רבודמש  םושמ  רתיה , ןיב  תאז , ןודנבש , ןיעקרקמה  יווש  תכרעהל 

.ןודנבש ןיעקרקמב  שרדנש  יפכ  תינכתה  רושיאל  דע  הייחדו  ןוכיס  םדקמב  ךרוצ  ןיאש  ןאכמו ,

הזל בורקה  יווש  לע  ןודנבש  ןיעקרקמב  יוושה  תא  ססבל  םמעטמ  תמכסומ  העדוה  םוי  ךות 14  שיגהל  םידדצל  העיצה  ררעה  תדעו  יכ  ןיוצי , )
(. הדומצה הקלחב  עבקנש 

ןיינעב התלעוהש  הנעטב  ןכו  הסירהה  תואצוה  תניחב  עגונה  לכב  עירכמה , יאמשה  תערכהב  םיפסונ  םימגפ  האצמ  ררעה  תדעו  יכ  דוע , ןיוצי 
.יעקרק תת  ןוינח  תמקה  ןיגב  תפדוע  תולע 



תוינויגה אל  תוחנהו  היוגש  תיטפשמ  תיתשת  םלוה , יתלב  יתדבוע  דסמ  לע  הססבתה  תערכמה  המושהש  הדבועה  רואלו  הלא  תוביסנב 
ןוקיתל המושה  תא  הבישהו  ררעה  תא  הלביק  ררעה  תדעו  עירכמה , יאמשל  החלשש  הרהבה  תולאשל  תעדה  תא  םיחינמ  םירבסה  רדעהו 

.עירכמה יאמשה  ידי  לע 

: תכרעמ תרעה 

ןיב ינוש  שי  בורל  יוושה , תעיבק  תניחבמ  החבשהה  לטיה  ןיינעל  ןיעקרקמ  יוסימ  קוח  ןיב  תונחבאמ  החבשה  לטיה  ןיינעב  תובר  תוטלחה 
רתוי הלאשה  ןוחבאל , ןתינ  הקסעה  ןותנ  ןכ  לעו  יטנוולרה  סכנב  הקסע  המייקתה  אמגודל  וב  דעומה  ןיבל  החבשה  לטיהל  עבוקה  דעומה 

.עבוקה דעומל  רתויב  הכומס  הקסעהו  בורק  וא  ההז  יותיע  וב  םוקמב  תיתועמשמ 

רדעהב ןהיפל  ןיעקרקמ  יוסימ  תונורקע  תא  ץמאל  שי  ולא  םירקמבש  ירה  הנורחאל  איה  םג  הנתינש  הקיספב  תכמתנה  תכרעמה , תעדל 
סיכ ןורסחלו  קקוחמה  עבקשמ  הובג  סמל  םורגיש  יטרואית  יווש  עובקל  אלו  וז , הקסעל  דמציהל  ללככ  שי  תיתועמשמ  הגירחו  םידחוימ  םיסחי 

.קדוצ אל 

ןונכתה קוח  חוכמ  העצוב  העקפההשכ  קר  לוחת  הרתיה ' תנגה  ; ' יאדוו דועיי  יונישל  יוכיסהש  םוקמ  קר  ינונכת  לאיצנטופ  ןיגב  יוציפ 
יעבדכ תוחכומו  תוריבס  ןה  םא  ורכוי  תוולנ  תואצוה  הינבהו ;

"מ עב הרובחת  תויתשתל  תימואלה  הרבחה  לארשי –  יביתנ  נ ' חאו ' ינש  ןרע  הגשה 18/2014   : ךילה רפסמו  םש 

.לאידסח ריאי  "ד  וע הדעוה  "ר  וי בכ ' ינפב  , 1943 רוביצ ) יכרצל  השיכר   ) תועקרקה תדוקפ  יפל  ןיעקרקמ  תומוש  לע  תוגשהל  הדעוה   : האכרע

.הננער תמוצל  ךומס  אבס  רפכב  הקלח 24 , שוג 6451   : סכנה יטרפ 

'. תושו ינולא  טוג  רטלב , "ד  הוע דרשמ  הבישמה : ב"כ 

.םינסחמו הכאלמ  םירוגמ , ינבמ  םינשה  ךרואל  ובצינ  הקלחב  .הננער  תמוצל  ךומס  היוצמה  .הקלחה  לש  םילעבה  םניה  םיגישמה 

תועקרקה תדוקפל   7 םיפיעס 5 ו - יפל  םיכרדב  תוחיטבהו  תוימואלה  תויתשתה  הרובחתה , רש  העקפה ע"י  תעדוה  המסרופ  םויב 2.6.13 
תרגסמב תירוביצ  תיתשת  ךרוצל  עקרקב  תויוכז  שוכרל  הנווכה  לע  רשה  עידוה  הב  (, " הדוקפה - " ןלהל  ) 1943 רוביצ ) יכרוצל  השיכר  )

הרבחה לארשי - יביתנ  תרבחל  הריתמה  הדוקפל , 22א  ו - 2ב ) - ) ו ( 2  ) 22 "י ס ' פע העדוה  רשה  םסרפ  דבב  דב  . 531 סמ ' ךרד  טקיורפ 
םודיק ךרוצל  הלשממל  יטפשמה  ץעויה  וא  רשה  תויוכמס  לכב  שומיש  תושעל  ( " הבישמה " ןלהל -  ) "מ עב הרובחת  תויתשתל  תימואלה 

.השיכרה

ועיגה וירחאלו  , 1993 םסרופ ב - הקלחהמ  קלחל  סחייתהש  ןושארה  העקפהה  וצ  .םינשה  ךרואל  תונוש  תוינכותמ  תוינכת  ולח  הקלחה  לע 
2013 העקפהה ב - תעדוה  םוסרפ  רחאל  .הקלחה  חטש  אולמ  תא  עיקפהל  הבישמה  לע  יכ  עבקנ , ןהב  םידדצה  ןיב  תויטפשמ  תויוניידתה 

 – םינורחאה תאחמל  ףופכ  םיגישמל –  הבישמה  םלשת  היפל  זכרמ , - יזוחמה "ש  מהיב "ד ע"י  ספ לש  ףקות  הלביקש  המכסהל  םידדצה  ועיגה 
"י פע ךסב 500,000 .₪  םיצעוי  "ט  כש רובע  םולשת  ללכ  "ל  נה םולשתה  .מ  " עמ לש 5,500,000 + ₪  ךסב  תקולחמב  יונש  וניאש  םוכס 

.וז הגשה  ןאכמ  .םתנעטל  לבקל  םיכירצ  םהש  םימוכסה  תרתי  תא  עובתל  תוכזה  םיגישמל  םהל  הדמע  םידדצה  תמכסה 

. תוולנ תואצוהו  תינונכת  העיגפ  ינונכת ,  לאיצנטופ  ולא :  3 וקלחנ ב - םידדצה 

רואל דואמ  הובג  הקלחה  יווש  היפל  הנומת  וגיצה  םיגישמה  דועב  התעקפה - ןיגב  יוציפה  ךרוצל  הקלחה  יווש  בושיח  ינונכתה - לאיצנטופה 
, םיאלפ הכרע  תא  הלעה  תויביטרפוא , תוינכת  ידכל  ולישבה  אלש  םגה  םמויק , םצעש  םיכילה  םינשה , ךרואל  הב  ולחש  םיינונכת  םיכילה 

.ןידה תרושמ  םינפל  תאז  ףאו  לעופב , הב  םייונב  ויהש  םינבמה  "י  פע קרו  ךא  בשוחי  םיגישמל  עיגמה  יוציפה  היפל  הנומת  הבישמה  הגיצה 

וחנזנ ןקלחש  תוינכת , ןתוא  לש  ןחוכמ  דעו 2009 . לחה מ-1942  םינשה , ךרואל  הקלחה  לע  ולחש  תוינכותה  תא  התטלחהב  הרקס  הדעווה 
65355 חמ 99(2 ) - קת  ' חאו הננער  הינבלו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  ןמלרפ נ '  165/97 ת"א )  ) "א תב עבקנש  ןורקיעל  םאתהבו  םינשה , םע 

לשב וחנזנש  תוינכתב  דועייה  יונישל  לאיצנטופמ  עבונה  יוושב  םג  בשחתהל  שי  העקפהה  ייוציפ  תעיבת  תרגסמב  יכ  םיגישמה  ונעט  (, 1999)
םיגישמל םיעיגמה  העקפהה  ייוציפ  "כ  הס יכ  ןעטנ  םיגישמה  יאמש  ךרענש ע"י  בישחתב  .םוי  לש  ופוסב  העקפהה  העצוב  הניגבש  תינכתה 

 ₪. לש 6,205,370 ךס  אוה 

רשקב והשלכ  ישממ  ינונכת  ךילה  אצמנב  היה  אל   – 2013 העקפהה ב - תעדוה  םוסרפ  דעומ  עבוקה –  דעומב  יכ  הבישמה  הנעט  דגנמ 
העקפהה דעומל  דעו   1970 לחה מ - השעמל  יכ  ןיד ; "י  פע םתבוח  יפכ  ןיעקרקמה  לאיצנטופ  תא  וחיכוה  אל  םיגישמה  יכ  תעקפומה ; הקלחל 

לע תנתונה  איה  ןדועיי , הנוש  תעקפומה  הקלחה  תביבסב  תורחא  תוקלחש  הדבועה  אקווד  יכ  "פ ; צש וא  ךרדכ ו/ הקלחה  דועיי  רתונ   2013 ב -



הדבועה חכונלו  לש 4,094,800 ₪  ללוכ  ךסב  העקפהה  ייוציפ  תא  ךירעה  הבישמה  יאמש  .הקלחה  יבגל  ינונכתה  לאיצנטופה  רדעיה 
.תעכ ללכ  םתוצפל  ןיא  "ל , נה ךסהמ  הובג  םוכס  רבכ  ולביק  םיגישמהש 

היה אל  הקלחה  לש  דועייה  יונישל  יוכיסה  יכ  ירק  םהילע , לטומה  תא  וחיכוה  אל  םיגישמה  יכ  העבקו , הבישמה  תדמע  תא  הצמיא  הדעווה 
היפלו ןמלרפ , תכלהל  םאתהב  םיגישמה  תנעט  תא  םג  התחד  הדעוה  .ןיעל  הארנה  דיתעב  הארנ  רעצמל  וא  יאדוו  אלא  קוחרו  שולק  יאליטרע ,

.העיקפמה תינכותה  לשב  חנזנש  ינונכתה  לאיצנטופה  ןיגב  יוציפל  םיאכז  םה 

- ףיעסב עובקה  דעומב  הניגב  ועבת  אלש  הדבועה  ףרח  ףיעס 197 , "י  פע תינונכת  העיגפ  ןיגב  יוציפל  םיגישמה  םיאכז  םאה  תינונכת - העיגפ 
? םדי לע  ןעטנכ  םינש ,  3

 – הדעוה תכמסומ  קוחה ,) ןלהל -  ) "ה-1965 כשתה הינבהו , ןונכתה  קוחל  ףיעסל 197  םאתהב  העיבת  ושיגה  אלש  תורמל  יכ  ונעט  םיגישמה 
חישהו גישה  יכ  הז  רשקהב  םיגישמה  ופיסוה  .ורשואש  ראתמה  תוינכת  לש  ןחוכמ  הקלחב  העיגפה  ןיגב  יוציפ  קוספל  הדוקפב –  התַרוהש 

יוציפ תעכ  עובתל  םישקבמ  םה  ןכלו  חלצ  אל  םניינע , תא  רותפל  הרטמב  הקולחו  דוחיא  תינכותל  עגונב  תימוקמה  הדעוה  ןיבל  םניב  להנתהש 
ךרד לע  דמלל  םיגישמה  וסינ  הז  רשקהב  קוספלו  עירכהל  הדעוה  תוכמס  תא  .קוחל   197 "י ס ' פע העיבת  הז  ללכבו  ילכלכה  םקזנ  אולמ  ןיגב 

'. הרתיה תנגה   ' ןיינעב ןוילעה  "ש  מהיב תוקיספמ  היגולנאה 

, תימוקמ הדעו  תועקפהב ע"י  קסועה  קוחל , ( 1 ( ) א  ) ףיעסמ 190 תעבונ  איהש  םוקמ  ךא  הפי  הרתיה ' תנגה   ' לש החוכ  יכ  הסרג  הבישמה 
.ונניינעב הדוקפה  יפכ  רחא , קוקיח  לש  וחוכמ  תעצובמה  העקפהל  תיטנוולר  הניאו 

סחייתהב קר  לוחתו  קוחל , ( 1 ( ) א  ) ףיעס 190 תוארוהמ  תעבונ  הרתיה ' תנגה   ' יכ העבקו  הבישמה  תדמע  תא  הדעוה  הצמיא  הז  אשונב  ףא 
ןנד העקפהל  תיטנוולר  הניא  וז  הנגה  רומאה  רואל  .ףקותב  ראתמ  תינכתל  הרישי  הקיזב  קוחה  ףקותמ  תימוקמ  הדעו  תעצובמה ע"י  העקפהל 

.דבלב הדוקפה  חוכמ  הנידמה  תעצובמה ע"י 

"א 4531/10 עב טורטורפב  הראותו  םינשה  ךרואל  הקיספב  החתפתהש  יפכ  ןיינעב , תגהונה  הכלהה  תא  הדעוה  הרקס  "ל  נה הנחבאה  ךרוצל 
הרתיה תנגה  לש  התומדב  הלצהה " לגלג   " יכ הדעוה  העבק  "ל  נה הריקסה  רואל  הילצרה . הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  גרבנייו נ '

, קוחב אלו  הדוקפב  הרוקמ  ונניינעב  העקפהה  ןכש  ןאכ , םיגישמל  ליעוהל  לוכי  וניא  הנשייתה , קוחל   197 חוכמ ס ' ותעיבתש  עקפנל  דמועה 
.תנעטנה ךרעה  תדירי  ןיגב  םתוצפל  ןיא  ךכיפלו 

? המצע עקרקה  ךרע  לע  תופדועה  העקפהה , בקע  תוולנ  תואצוה  םולשתל  םיגישמה  םיאכז  םאה  תוולנ –  תואצוה 

סמ  5% "ד ו - וע "ט  כשל  2% ךוותמ ; "ט  כשל  2% ללוכה : יוציפהמ  לש 9%  רועישב  סכנ  תשיכרל  תוולנ  תואצוה  ןיגב  יוציפ  ושרד  םיגישמה 
(. "מ עב "צ  עמ קיווד נ ' ע"א 3471/11   ) קייווד ןיינעב  "ד  הספ לע  םבהי  תא  וכילשה  םיגישמה  .השיכר 

ובש הזמ  רתוי  בוט  בצמב  םיגישמה  תא  דימעת  ולא  תואצוה  תקיספ  ןכש  תוולנ , תואצוה  ןיגב  יוציפ  עיגמ  םיגישמלש  ךכ  לע  הקלח  הבישמה 
, ןניקסע םירוגמ  תיבבש  םוקמ  יכ  הבישמה  הנעט  םינפ  לכ  לע  .הדוקפל   12 סל ' דוגינב  תאזו  ישפוחה , קושב  סכנה  תא  ורכמ  וליא  םידמוע  ויה 

.ןידכ תואתכמסאב  תוכמתנה  דבלב , תוילארו  תוישממ  תוולנ  תואצוה  קוספל  שי 

תא תוצפל  שי  העקפה  לכב  יכ  תינורקע  העבקש  "ל  נה קיווד  תכלהל  רתיה  ןיב  התנפהו  הבישמה , תדמע  תא  הדעוה  הלביק  הז  ןיינעב  ףא 
*. ןתוריבס םג  ומכ  תוולנה , תואצוהה  לש  תישממ  החכוה  דגנכ  קר  תאז  ךא  יפולח , סכנ  תשיכרל  תוולנה  תואצוהה  ןיגב  עקפנה 

.הגשהה התחדנ  ליעל  רומאה  לכ  רואל 

: תכרעמ תרעה 

םילח םהב  םירקמב  ןתינ  יכ  עבקנ  הב  ראסנ , דמחומ  לאמכ  נ ' לילגה " בל   " "ב ותל תימוקמה  הדעווה  " ע"א 6539/09  לילגה בל   " תכלה
הניאשו תינשדח  הכלה  התייה  "ב , ותה קוחל   197 עס ' יפ  לע  תועיבת  יבגל  העובקה  תונשייתהה  תפוקת  לע  גלדל  קוחל  א )  ) ףיעס 190 יאנת 

.תורחא תועקפהל  דוגינב  קוחה , יפ  לע  תועקפה  לש  הרקמל  קר  התוא  הדחיי  םייוציפה  תדעו  ןכו  תמצמצמה , המגמה  תא  תמאות 

ייוציפו תועקפהה  אשונ  לכ  לש  הדחאה  עצבל  שי  ללכבו  םאתהב , קוחה  ןוקית  עצבל  םוקמ  שיו  ןיחבהל  םוקמ  ןיא  יכ  הרובס  תכרעמה  תאז  םע 
.םינוש הקיקח  ירבד  ינפ  לע  םויכ  םירזופמה  העיגפה 

?! "ן לדנ לע  דוע 

" טושפ דיקפ   " תאמ "א 38 –  מת



ילוא םתאש  הטושפה  הביסהמ  ארקא  אל  םגש  הארנכו  רפסמ 77  ןויליג  תא  יתארק  םרט  תואנ –  יוליגב  חתפא  םכתושרב  .םחורי  בזועו  הדומ 
.אל שממ  ינא  לבא  םיכירצ 

הבוגתב .ןיעקרקמ  ינידב  ילש  ןיינעהו  הנבהה  עדיה , תסכמ  תא  יתמייס  .סקטה  םת  רבעש  שדוחבש  הלעמל  ןאכ  'ה  רבחל ריבסהל  יתיסינ 
"א 38. מתב ןיינעתהלו  תוסנל  תונוש )! תויונמדזה  עבראמ  תוחפ  אלב   ) הירא ןבו  בוש  "ד  וע יל  ועיצה 

הנקתה השעמלו  טלאק  לש  גוס  .ןיעקרקמ  יניד  לש  הקיסאלקה  וז  "א 38  מת הינבו , ןונכת  ישנא  םכרובעש , יתנבה  ןותמה  יזיפה  ץחלה  רואל 
.הנקתה חסונ  לש  שבי  טוטיצ  דבלמ  םילימב  ריבכהל  ךרוצ  ןיא  םכתניחבמש  תרדבמ  ךכ  לכ 

םתא םג  פא , סטווב  רצק  ןוטרסב  תופצל  וא  קובסייפב  השענב  ןכדעתהל  ידכ  הדובעה  םוי  עצמאב  תוקד  יתש  בנוגש  דבוע  לכ  ומכש  שחנמ  ינא 
"א 38. מת לש  הנקתה  חסונ  תא  בוש  אורקל  ידכ  תוקד  יתש  םיבנוג 

.ללכב םירייארפ  אל  םתאש  רבתסמ  .םייחה  תא  ףורטל  םיעדוי  םתא  דיגהל , המ  ןיא 

חסונמ .וגגומתתש  קפס  ןיא  .םיקקוחמה  תורעה  תא  םג  יתפריצ  תופיקשה  ךרוצל  .הנקתה  חסונ  לש  קרפ א ' ןלהל  .םכל  לקלקאש  ינא  ימ 
.ןבומכ דבלב  הנקתה 

המדא תודיער  ינפב  םימייק  םינבמ  קוזיחל  תיצרא  ראתמ  תינכת 

"א 38 מת

יללכ קרפ א '

, ותמהב שפנ  קידצ  עדוי  תניחבב  םינקתפרה , תאצל  ונפדעה  ףוסב  לבא  הדער 3 " המדאהשכ  לע " ונרגס  טעמכ  רבכ  תינכתה –  םש   1
תינכת ", " תינכתה  " ןלהל " ) "א 38 מת המדא –  תודיער  ינפב  םימייק  םינבמ  קוזיחל  תיצרא  ראתמ  תינכת  : " ארקת וז  תינכת  ונטלחהו ש

"(. "א מתה  " וא וז "

בייח ןאכ  והשימ  ךא  לארשי  תנידמב  ושחרתי  אל  םגו  ושחרתה  אל  םייח , תונכסמ  המדא  תודיער  תמאה , לע  הדונ  ואוב  תינכתה –  תורטמ   2
.הדובעה קוש  לא  תוללכמהו  תואטיסרבינואה  ןמ  הנש  ידמ  םיטלפנש  םיטפשמב  ראותה  ירגוב  יפלא  תא  סנרפל 

שיש ונבשח  ןכל  .ליכאהל  ךירצ  והשימ  םתוא  םגשו  הנידמב  םיבבותסמש  םירכאעמהו  םימזיה  םינלבקה , םיסדנהמה , לכ  לע  רבדל  אלש 
ךרוצל םקוזיחו  םינבמ  רופישל  םירחאו  םייקוח  םיילכלכ , םירדסה  לש  בחר  לולכממ  קלחכ  םיינונכת  םירדסה  עובקל  ןונגנמ ו תונבל 

.המדא תודיער  ינפב  םתודימע 

, קאינמ היהי  תוחפל  דחא  ןכש  דחא , ריידמ  הלעמל  םיררוגתמ  וב  ףתושמ  ןינב  לכבש  רמוא  רבודמ  אל  ךא  עודי  עבצא  ללכ  תינכתה –  םוחת   3
וב לארשי  תנידמב  ףתושמ  ןינב  לכ  לע  לוחת  תינכתהש  בותכל  ונלוכי  וישכע  תינכתה , שומימ  ינפל  הנורחאה  הדקירבכ  ררבתי  דועש  הז 

.הנידמה חטש  לכ  לע  לוחת  תינכתה  םושרל ש רתוי  לק  ונל  היה  'ס  לכת לבא  "ל  נה גוסהמ  דחא  רייד  תוחפל  ררוגתמ 

ןכלו יסיסב  הכירצ  רצומה  לש  אמאה  םה  שמש  תספרמו  תילעמ  "ד  ממ יסיסב , הכירצ  רצומ  םה  םייפקשמ  הב  הנידמב  תינכתה –  תלוחת   4
ילארשי ת"י 413 ןקתש  רומאכ  םינבמ  טעמל  ראוניב 1980   1 םדוק ה - םתיינבל  רתיה  אצוה  רשא  םימייק  םינבמ  לע  לוחת  וז  תינכת 

.ותלוחתמ םתוא  רטפ 

עינהל ידכ  םיכמסמ  לש  תומירעב  םתוא  ןיזהל  בייח  והשימ  סנרפל , ןיד  יכרוע  יפלא  םיידיה  לע  ונל  שיש  םדוק  ונרמא  םא  תינכתה –  יכמסמ   5
.םידומע תוללוכה 15  תינכתה  תוארוה  םיאבה : םיכמסמה  תא  תללוכ  וז  תינכת  ןכלו , ךילהתה  ילגלג  תא 

, םקוזיח ךרוצל  םימייק  םינבמ  לש  םינוש  םיסופיטב  הינב  תופסותל  תויורשפא  םימיגדמה  םימישרת  ובו  החנמ  חפסנ  : 1 סמ ' חפסנ 
.דבלב המגדהל  םישמשמה 

.המדא תודיער  ינפב  קוזיח  תללוכה  רתיהל  השקב  לע  תיסדנה  הרקב  עוציב  להונ  ובו  בייחמ  חפסנ  : 2 סמ ' חפסנ 

יבייבה לע  רבגתש  הנקת  ואיצויו  וגאה  םע  הנוילעה  המוקהמ  הדעוה  ירבח  ודרי  ףכת  .םיבשוי  ונא  ונמע  ךותב  תורחא –  תוינכתל  סחי   6
איה םהב  םיאשונב  תורחאה  תוינכתה  לכ  לע  תרבוג  וז  תינכת  ץראה ו רודכ  פוטס  םודאב  ונעגנש  וישכעו  ןאכ  םיעידומ  ונא  זא  ונלש ,

, םנודל רויד  תודיחי  יחנומב  תופיפצ ,  רשאל  ןתינ  תאז  תינכת  חוכמ  הינב  רתיהב  קפס , רסה  ןעמל  .תרחא  הב  רמאנ  םא  אלא  תקסוע ,
.עובקהמ ההובגה 



הזכ לבא  ףיעס , ףיסוהל  םיבייח  .ארונ  לילדו  רצק  אצי  קרפה  עוצקמלו , םוחתל  השוב  ונחנא   '. קרפ א תא  ונמייס  תונשרפו –  תורדגה   7
: תונשרפ תורדגה  לשמל  ומכ  הלב  הלב  הלב  ןומה  ףיסוהל  ונל  רשפאיש 

.1965 "ה –  כשתה הינבהו , ןונכתה  קוח  קוחה " "

.ןקתה תושירדל  םאתהב  המדא  תודיער  ינפב  ותודימע  רפשל  ידכ  םייק  הנבמל  םישרדנה  םייביטקורטסנוק  םיביכרמ  תפסות  קוזיח "  "

.1970 "ל –  שת תורגאו ) ויאנת  רתיהל , השקב   ) הינבהו ןונכתה  תונקתב  םתועמשמכ  םייטטס " םיבושיח  "

.קוחל ףיעס 78  יפל  ועבקנש  םיאנתב  וא  תדקפומ  תרשואמ , תינכתב  רומישל  דעונש  הנבמ  רומישל " הנבמ  "

.שרדנה קוזיחה  תאו  המדא  תודיער  ינפב  םייק  הנבמ  תודימע  עובקל  ןיד  יפ  לע  ךמסוהש  ימ  סדנהמ " "

.ודי לע  ךמסוהש  ימ  תוברל  תימוקמה " הדעוה  סדנהמ  "

.האלה ןכו  האלה  ןכו  האלה  ןכו 

תכרעמל םיבתכמ  םיבתוכ –  םיארוק 

ןויליג 76. "ן  לדנ לע  "ד  וע לע  תרוקיבל  הבוגתב 

.ימעטל תינעגופו  םעט  תרסח  התייהש  ןולעה  ףוסב  תרוקיבה  טעמל  הלימ  לכ  םע  יתמכסהו  ןולעה  תא  אורקל  יתינהנ  ליגרכ  בוש , יבצ  ד״וע 

ןייטשלקניפ םחנמ 

םייתעבג
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